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Michał Ulasiewicz1 

Wybrane instrumenty administracyjnoprawne służące 

przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu 

1. Wprowadzenie 

Jedną z podstawowych funkcji prawa, w szczególności prawa administracyjnego 

w ustrojach demokratycznych jest porządkowanie relacji między jednostką a państwem 

i jego strukturami. Właściwie ukształtowane mechanizmy prawne służą budowaniu 

i wzmacnianiu wzajemnego zaufania oraz przyczyniają się do kreowania społeczeństwa 

obywatelskiego opartego na modelu partycypacji obywateli i ich grup w sparowaniu 

władzy publicznej. Osiągniecie tego celu jest możliwe tylko wtedy, gdy prawo umoż-

liwia jednostce i wspólnocie pełne i nieskrępowane korzystanie z przysługujących im 

praw. Nie wystarczy bowiem zagwarantować każdemu takiego samego prawa, trzeba 

mieć na uwadze, że z różnych, także obiektywnie uzasadnionych powodów nie każdy 

będzie miał możliwość korzystania z nich w tym samym stopniu co inni. Rolą prawo-

dawcy powinno być zatem stworzenie mechanizmów zapobiegających powstawaniu 

sytuacji, w których jednostka mimo formalnie istniejącego uprawnienia nie będzie mogła 

z niego skorzystać z przyczyn, których nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć. 

Brak tego rodzaju mechanizmów przyczynia się do powstawania niekorzystnych 

zjawisk społecznych, określanych mianem wykluczenia czy ekskluzji. Jedną z postaci 

tego zjawiska jest wykluczenie cyfrowe. Zjawisko to stanowi coraz poważniejszy 

problem na drodze rozwoju państwa i budowy społeczeństwa informacyjnego. Globa-

lizacja, rozwój technologii, upowszechnienie Internetu i innowacyjnych narzędzi elektro-

nicznych wymusza na rządzących podejmowanie decyzji związanych z modernizacją 

struktur publicznych. Nowoczesne, zinformatyzowane struktury administracji niosą 

w sobie potencjał dla tworzenia warunków do dobrej współpracy między demokratycznie 

wybraną władzą publiczną a społeczeństwem, które tę władzę legitymizuje – współ-

pracy, która łączy wysiłki wielu w realizacji celów uznanych za wspólne. Z drugiej strony 

procesom informatyzacji nieustannie towarzyszy ryzyko marginalizowania jednostek, 

a na ogół całych grup społecznych, które często nie z własnej winy nie mają dostępu do 

nowoczesnych technologii bądź nie posiadają koniecznych kompetencji cyfrowych. 

Wykluczenie cyfrowe początkowo stanowiło problem wyłącznie społeczny, z czasem, 

w miarę postępu informatyzacji administracji publicznej, nabrało także wymiaru 

prawnego. Obecnie prawodawca, dostrzegając problem wykluczenia cyfrowego, stara 

się mu przeciwdziałać, tworząc mechanizmy i narzędzia, które właściwie zastosowane 

mogą przyczynić do zmniejszenia rozmiaru tego zjawiska. Niniejszy artykuł nie pre-

tenduje do miana opracowania całościowego, obejmującego swym zakresem wszystkie 

aspekty działania prawodawcy w obszarze ograniczania zjawiska wykluczenia cyfro-

wego. W przedmiotowym opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane regulacje prawne, 

dokonano ich przeglądu i oceny. 

 
1 mulasiewicz@wpia.uni.lodz.pl, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, www.wpia.uni.lodz.pl. 
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2. Pojęcie i przyczyny wykluczenia cyfrowego 

Wykluczenie cyfrowe należy do zjawisk społecznych o wieloaspektowym charak-

terze. Wielowymiarowość zjawiska wykluczenia cyfrowego w dużej mierze determinują 

zróżnicowane i często złożone powody jego powstawania. W szczególności z tych 

właśnie względów określenie czym jest wykluczenie, jakie są jego cechy, przejawy 

i przyczyny nie jest łatwe. Z punktu widzenia podmiotów, które projektują działania 

państwa w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu, taki zabieg wydaje się być jednak 

konieczny. Rozwiązanie dowolnego problemu wymaga jego prawidłowego zdefinio-

wania. Tylko wtedy jesteśmy w stanie przygotować adekwatne i skuteczne środki, które 

pozwolą na eliminację tego, co niekorzystne. Wykluczenie cyfrowe nie doczekało się 

własnej definicji legalnej. Definicji takiej nie sformułowano także w żadnym oficjalnym 

dokumencie rządowym, choć samo zjawisko wykluczenia cyfrowego zostało wyraźnie 

dostrzeżone przez decydentów i ocenione jako niekorzystne z punktu widzenia interesu 

publicznego. W „Strategii kierunkowej rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013” 

przyjęto, że powszechność oraz dostępność usług informacyjnych mają kluczowe zna-

czenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a likwidację zjawiska wykluczenia 

cyfrowego, a przynajmniej sprowadzenie tego zjawiska do poziomu marginalnego w zagro-

żonych grupach społecznych i obszarach geograficznych, uznano za cel strategiczny 

państwa i umieszczono go na pierwszym miejscu pośród innych celów o takim charakterze2. 

Na potrzeby niniejszego opracowania można przyjąć, że wykluczenie cyfrowe jest 

to taki stan, w którym część społeczeństwa nie może lub nie chce korzystać z narzędzi 

elektronicznych, co z kolei przekłada się na brak dostępu do niektórych usług świad-

czonych przez podmioty publiczne. Do czynników wpływających na powstawanie 

i rozmiar zjawiska wykluczenia należy zaliczyć w szczególności zaawansowany wiek, 

niepełnosprawność, brak odpowiedniego wykształcenia czy wiedzy, brak infrastruktury 

technicznej czy bariery o charakterze finansowym. Warto jednak zauważyć, że przy-

czyny wykluczenia cyfrowego mogą mieć także charakter subiektywny, mogą zależeć 

od woli, a właściwie braku woli korzystania z narzędzi elektronicznych przez jednostkę 

– mogą wynikać z indywidualnego stosunku jednostki do nowych technologii (w tym z 

braku chęci czy potrzeby korzystania z takich technologii czy np. z mniej bądź bardziej 

uzasadnionych obaw związanych z używaniem tego typu narządzi). 

3. Inkluzja społeczna osób ze szczególnymi potrzebami w świetle 

przepisów ustawy z 2019 roku 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu wymaga 

stworzenia mechanizmów usuwania różnego rodzaju barier i zapewnienia poprawy 

dostępu jednostki do określonych dóbr czy usług. Jednym z podstawowych instrumentów 

prawnych służących tym celom jest ustawa z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami3 (dalej ustawa lipcowa). W założeniu 

ustawa ta ma stopniowo poprawić dostępność podmiotów publicznych, dzięki której 

osoby ze szczególnymi potrzebami, w sposób możliwie samodzielny będą mogły 

korzystać z usług publicznych. Ustawa określa środki służące zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym 
 

2 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transfor-

macji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa 2005, s. 17-20. 
3 Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062. 
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zakresie. Dostępność jest rozumiana szeroko, obejmuje nie tylko dostępność cyfrową, 

ale także dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną. Podobnie 

szeroki zakres znaczeniowy przyjęto w definicji osób ze szczególnymi potrzebami. Są to 

osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu 

na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zasto-

sować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych 

sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Niewątpliwie w kategorii tej 

mieszczą się osoby niepełnosprawne, niemniej jednak osób ze szczególnymi potrzebami 

nie należy utożsamiać wyłącznie z osobami niepełnosprawnymi4. Przyjęte w ustawie 

pojęcie obejmuje osoby, których cechy w zderzeniu z różnego rodzaju barierami, na 

które napotykają utrudniają lub uniemożliwiają im udział w różnych sferach życia 

społecznego. Chodzi tu więc zarówno o osoby niepełnosprawne (w tym także osoby 

niepełnosprawne, których niepełnosprawność nie została potwierdzona medycznym czy 

administracyjnym orzeczeniem), jak również o osoby starsze czy osoby mające trwało 

lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (np. ludzie 

poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków inwalidzkich, słabi, chorujący, nie-

słyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem 

dziecięcym, z ciężkim bagażem itp.)5. 

W kontekście wykluczenia cyfrowego szczególnego znaczenia nabierają zwłaszcza 

te regulacje ustawy, które dotyczą zapewnienia dostępności cyfrowej. W tym zakresie 

ustawodawca odsyła do stosowania w pierwszej kolejności przepisów ustawy z dnia 

4.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych6. Ustawa ta wdraża do polskiego porządku prawnego postano-

wienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26.10.2016 

roku w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego7. Przez dostępność dyrektywa nakazuje rozumieć zasady i techniki, jakie 

powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu 

stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, tak by były bardziej dostępne dla użyt-

kowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Dyrektywa nakłada na państwa 

członkowskie obowiązek zapewnienia, by strony internetowe i aplikacje mobilne pod-

miotów publicznych były postrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i kompatybilne. Reali-

zacja celów określonych przez prawodawcę unijnego w dyrektywie nastąpiła w przy-

wołanej na wstępie ustawie o dostępności cyfrowej. Analizując przepisy ustawy, nie 

sposób nie zauważyć, że prawodawca skupił się przede wszystkim na jednej kategorii 

osób potencjalnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – na osobach niepełnosprawnych8, 

w tym zwłaszcza niewidomych i słabowidzących. Świadczy o tym w szczególności 

sposób definiowania kluczowych pojęć. Przykładowo kompatybilność ustawodawca 

definiuje jako właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającą tej 

stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym 

 
4 Por. Roszewska K., Zadrożny J., [w:] Roszewska K. (red.), Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Komentarz, LEX/el. 2021, art. 2. 
5 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy, druk VIII kadencji Sejmu nr 3579, (www.sejm.gov.pl). 
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 848. 
7 Dz. Urz. UE L 327 z 2 grudnia 2016 r., s. 1. 
8 Wynika to także z uzasadnienia do projektu ustawy, w którym stwierdza się, że ustawa ma stanowić jeden z 

najistotniejszych filarów wsparcia osób niepełnosprawnych (druk VIII kadencji Sejmu nr 3119, 

www.sejm.gov.pl). 
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z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne. Z kolei postrze-

galność jest rozumiana w ustawie jako właściwość strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej umożliwiającą jej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, 

wzroku lub dotyku. Innym, jeszcze bardziej dobitnie świadczącym o ukierunkowaniu 

prawodawcy rozwiązaniem przyjętym w ustawie jest załącznik, w którym określono 

szczegółowe wymogi w zakresie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. 

Sam tytuł tego załącznika: „WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNE-

TOWYCH 2.1 STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI 

MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-

NYCH”, rozwiewa wszelkie wątpliwości co do zakresu podmiotowego przyjętej 

regulacji. Treść wytycznych wydaje się odpowiadać tytułowi załącznika. Do wymogów 

w zakresie dostępności ustawodawca zaliczył m.in. zapewnienie dostępności mediów 

zmiennych w czasie (w tym audiodeskrypcji), zapewnienie zrozumiałej prezentacji 

zawartości, ułatwienie percepcji treści (np. przez zmianę rozmiaru tekstu; użycie koloru, 

kontrastu i odstępów w tekście) czy wprowadzenie alternatywnych sposobów wprowa-

dzania danych (np. możliwość aktywowania ruchem). Mając powyższe na uwadze wydaje 

się, że ustawodawca nie w pełni oddał intencje prawodawcy unijnego. Z przepisów 

dyrektywy jasno wynika zapewnienie dostępności w szerokim zakresie, w szczególności 

w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, ale nie tylko w odniesieniu do nich. W tym 

sensie przepisy ustawy o dostępności cyfrowej nie korespondują także z przepisami 

ustawy lipcowej. Przepisy tej ostatniej zostały częściowo wyłączone mocą przepisów 

pierwszej, która de facto nie ma zastosowania do wszystkich osób ze szczególnymi 

potrzebami, a jedynie do węższej kategorii osób niepełnosprawnych. Model przyjęty 

w ustawie lipcowej i uzupełniony przez unormowania ustawy o dostępności cyfrowej 

wywołuje także inne wątpliwości dotyczące stosowania poszczególnych przepisów, ale 

ponieważ nie są one związane bezpośrednio z przedmiotem opracowania, nie będą one 

tutaj szerzej omawiane9. 

Ustawa lipcowa przyjmuje minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. Oprócz wymagań w zakresie dostępności cyfrowej 

(które szczegółowo opisano w przepisach ustawy o dostępności cyfrowej stron interne-

towych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych), określa także wymogi w zakresie 

dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zaliczając do nich: instalację urządzeń lub 

innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli 

indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem 

jest wspomaganie słyszenia; zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu 

informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego 

tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz infor-

macji w tekście łatwym do czytania; obsługę z wykorzystaniem środków wspierających 

komunikowanie się10 lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi 

tłumacza przez strony internetowe i aplikacje oraz zapewnienie, na wniosek osoby ze 

szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej 

 
9 Szerzej o tym Brzostek-Kleszcz M., [w:] Szpor G., Czaplicki K. (red.), Ustawa o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz, Warszawa 2020, LEX, art. 1. 
10 Chodzi tu o środki wspierające komunikowanie się w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19.08.2011 roku 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.). 
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w tym wniosku. Docenić należy zwłaszcza ostatnie z wyżej wymienionych rozwiązań. 

Jak słusznie zauważa A. Sobolewska: 

 w praktyce przepis ten daje możliwość wyboru najwygodniejszej formy 

kontaktu osobie ze szczególnymi potrzebami i wskazania jej podmiotowi – może 

być to wydruk informacji w alfabecie Braille'a, kontakt za pośrednictwem poczty 

elektronicznej bądź udzielenie telefonicznej informacji11. 

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności 

w wymaganym zakresie, ciąży na nim obowiązek zapewnienia dostępu alternatywnego, 

który może polegać w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osoby, zapewnieniu 

wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wpro-

wadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że dostęp alternatywny znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku 

niespełnienia wymogów w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, jak 

i dostępności cyfrowej, przy czym z uwagi na wiodący charakter przepisów ustawy 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

w odniesieniu do dostępności cyfrowej, dostęp alternatywny ograniczy się do rozwią-

zania przyjętego w art. 7 ww. ustawy12. Zgodnie z tym przepisem, alternatywny sposób 

dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespon-

dencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej; lub za pomocą tłumacza 

języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką 

możliwość. Gwarancje ochronne wynikające z tego przepisu wydają się słabsze niż 

analogiczne regulacje z ustawy lipcowej. Osłabia je przede wszystkim zastrzeżenie 

dopuszczające brak możliwości zapewnienia dostępu alternatywnego. Redakcja tego 

przepisu pozwala przyjąć, że chodzi tu jedynie o pomoc tłumacza języka migowego lub 

tłumacza-przewodnika13. W doktrynie zwraca się jednak uwagę, że możliwa jest również 

taka interpretacja, która pozwala na rozszerzenie tego wyłączenia na inne sposoby 

zapewnienia dostępu alternatywnego wskazane w tym przepisie14. 

4. Inne mechanizmy prawne służące inkluzji cyfrowej 

Mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu daje się zauważyć także 

w innych regulacjach prawnych przyjmowanych w różnych obszarach funkcjonowania 

państwa i samorządu terytorialnego. Dobrym przykładem są tu chociażby przepisy służące 

zapewnieniu dostępu do informacji znajdujących się w posiadaniu władz publicznych. 

Obok powszechnie stosowanych narzędzi informatycznych, takich jak Biuletyn Infor-

macji Publicznej, portal Otwarte Dane czy elektroniczne dzienniki urzędowe (np.: 

Dziennik Ustaw czy Monitor Polski) prawodawca wprowadza także mechanizmy 

pozyskiwania informacji przy pomocy narzędzi tradycyjnych, niewymagających od 

uprawnionych do uzyskania informacji posiadania dostępu do sieci czy umiejętności 

 
11 Sobolewska A., Koncepcja projektowania uniwersalnego oraz racjonalne usprawnienia, [w:] Sobolewska A., 

Wilk B., Zapewnianie i finansowanie dostępności. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego, Warszawa 

2021, s. 13. 
12 Podobnie Mędrzycki R., [w:] Roszewska K. (red.), Ustawa o zapewnianiu dostępności…, art. 7. 
13 Podobnie Polański P. (red.), Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 7. 
14 Zob. Mędrzycki R., [w:] Roszewska K. (red.), Ustawa o zapewnianiu dostępności…, art. 7. 
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cyfrowych. Należą do nich w szczególności udostępnienie informacji na pisemny wniosek 

zainteresowanego czy zapewnienie wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy 

publicznej pochodzących z wyborów powszechnych. Interesującym rozwiązaniem jest 

także mechanizm polegający na zagwarantowaniu pomocy pracowników administracji 

przy wyszukiwaniu informacji. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na przepis art. 

8 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko15. Zgodnie z tym przepisem władze publiczne są obowiązane do udzie-

lania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku 

i jego ochronie. Rozwiązanie to zasługuje na jednoznacznie pozytywną ocenę. Nie prze-

widuje ono wprawdzie obowiązku podejmowania konkretnych działań przez podmiot 

publiczny, nie precyzuje także sytuacji, w której może zostać uruchomione, niemniej 

jednak tak szeroka formuła umożliwia każdemu zwrócenie się z prośbą do podmiotu 

publicznego o pomoc przy wyszukiwaniu informacji, nakładając na ten podmiot obo-

wiązek udzielania pomocy niezależnie od powodów, które uniemożliwiają zaintereso-

wanemu dotarcie do konkretnej informacji i w zakresie niezbędnym w odniesieniu do 

konkretnego przypadku. Warto w tym miejscu zauważyć, że rozwiązanie to funkcjonuje 

niezależnie od istniejących równolegle obok siebie elektronicznych i tradycyjnych 

metod udostępnienia informacji (udostępnienia informacji na stronach internetowych 

i na wniosek zainteresowanego). Podobnego rozwiązania, z nie do końca wiadomych 

powodów zabrakło w innej ustawie mającej kluczowe znaczenie dla problematyki 

dostępu do informacji znajdujących się w posiadaniu władz publicznych – w ustawie 

z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej16. Zresztą na marginesie 

rozważań wypada zauważyć, że ustawa ta zawiera rozwiązania, które sprzyjają wyklu-

czeniu cyfrowemu. Wprowadza ona wprawdzie obok trybów elektronicznego udostęp-

nienia informacji, także tryb wniosku pisemnego niemniej jednak, tryby te nie mogą być 

stosowane zamiennie. Udostępnienie informacji na wniosek znajduje zastosowanie 

jedynie wówczas gdy informacja nie została opublikowana w żadnym z dwóch w pełni 

zinformatyzowanych trybów – w Biuletynie Informacji Publicznej bądź w portalu 

Otwarte Dane. Takie rozwiązanie z oczywistych względów należy ocenić negatywnie. 

Jedynym powodem uzasadniającym przyjęcie takiego mechanizmu jest zapewne chęć 

odciążenia administracji przez odjęcie jej części obowiązków związanych z udostęp-

nieniem informacji. Czyni się to jednak kosztem tych, którym prawo dostępu do 

informacji przyznano, co samo przez się nie może zasługiwać na aprobatę. 

Innym przykładem narzędzia administracyjnoprawnego, które odpowiednio wyko-

rzystane może ograniczać zjawisko wykluczenia cyfrowego, jest dyskusja publiczna 

w planowaniu przestrzennym. Dyskusja stanowi jeden z obligatoryjnych etapów procesu 

planistycznego w gminie. Przepisy umożliwiają zorganizowanie takiej dyskusji w trady-

cyjny sposób (podczas otwartego spotkania mieszkańców gminy z przedstawicielami jej 

władz) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym przy użyciu 

narzędzi informatycznych, takich jak platforma ZOOM czy aplikacja Microsoft Teams). 

Ustawodawca nie nakłada na organizatora dyskusji obowiązku jej zorganizowania 

w konkretnej formie. W praktyce poszczególne gminy przyjmują różne rozwiązania w tym 

zakresie. Ostatnio, z uwagi na pandemię i ograniczenia z nią związane częstą praktyką 
 

15 Tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm. 
16 Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm. 
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było organizowanie dyskusji online, tj. wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozu-

miewania się na odległość. Równolegle, w niektórych miejscowościach wykształcił się 

zwyczaj organizowania otwartego spotkania z mieszkańcami przy jednoczesnym zapew-

nieniu możliwości uczestnictwa w takim spotkaniu także w formie zdalnej17. To właśnie 

rozwiązanie należy ocenić jako najbardziej prawidłowe w kontekście konieczności 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Zapewnia ono każdemu możliwość wyboru 

sposobu realizacji uprawnienia polegającego na wzięciu udziału w dyskusji i nie dyskry-

minuje osób, które nie chcą bądź nie mogą skorzystać z narzędzi informatycznych. 

Podstawę dla wielu działań podejmowanych w celu ograniczania zjawiska wyklu-

czenia cyfrowego znajdziemy także w aktach prawa miejscowego przyjmowanych 

w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Samorządy, dostrzegając 

niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ekskluzja cyfrowa, próbują różnymi metodami 

zapobiegać negatywnym skutkom tego zjawiska. Służą temu w szczególności szkolenia 

pracowników administracji w zakresie zapewnienia niezbędnej pomocy wszystkim 

osobom korzystającym z usług publicznych, czy programy edukacyjne kierowane do 

określonych grup społeczności lokalnych szczególnie zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym (np. seniorów czy osób bezrobotnych). Działania te mogą przynieść wiele 

pozytywnych skutków, choć wymagają one zaangażowania znacznych środków. Obecnie 

są to najczęściej środki własne bądź środki pozyskane w ramach funduszy europejskich. 

Brakuje skonsolidowanego na szczeblu centralnym programu wsparcia, przede wszyst-

kim wsparcia finansowego. Z tego względu omawiane działania podejmowane są zwykle 

przez zamożniejsze jednostki samorządu, zwłaszcza przez duże miasta i na ogół 

w ograniczonym możliwościami finansowymi zakresie. 

5. Podsumowanie 

Wykluczenie cyfrowe w ostatnich latach stało się poważnym problemem społecznym, 

szczególnie widocznym z oczywistych względów w krajach wysokorozwiniętych, gdzie 

narzędzia elektroniczne wypierają tradycyjne rozwiązania funkcjonujące niekiedy od 

dziesięcioleci. Dynamiczny rozwój sektora teleinformatycznego wykorzystującego 

nowoczesne techniki informatyczne nie pozostał bez wpływu także na administrację 

publiczną i prawo administracyjne. Informatyzacja jest obecnie jednym z głównych 

kierunków przeobrażeń, jakim poddawane są struktury administracji publicznej 

w Polsce. Informatyzacja administracji, choć niewątpliwie korzystna z punktu widzenia 

samej administracji, jak i konieczności budowania społeczeństwa obywatelskiego 

i partycypacyjnego modelu zarządzania publicznego przyczyniła się jednak także do 

przeniesienia problemu wykluczenia cyfrowego na płaszczyznę prawa. Wykorzystanie 

na szeroką skalę narzędzi elektronicznych w administracji publicznej otworzyło wprawdzie 

nowe kanały kontaktów administracji z administrowanymi, ale równocześnie stworzyło 

niebezpieczeństwo marginalizacji całych, relatywnie dużych grup społecznych, których 

członkowie nie posiadają niezbędnej wiedzy, umiejętności czy środków umożliwia-

jących korzystanie z tych narzędzi. Decydenci, odpowiadający za wdrażanie nowoczesnych 

technologii w administracji od samego początku procesu informatyzacji dostrzegali 

zjawisko wykluczenia cyfrowego i uznawali je za jeden z poważniejszych problemów 

społecznych. Diagnoza sytuacji, choćby najbardziej trafna nie stanowi sama w sobie 

rozwiązania problemu, może natomiast i powinna być punktem wyjścia do konkretnych 

 
17 Takie rozwiązanie przyjęto m.in. w Krakowie. 
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działań zmierzających do uporania się z tym problemem. Nie inaczej wygląda to 

w przypadku zjawiska wykluczenia cyfrowego – w ślad za dostrzeżeniem tego zjawiska 

i uznaniem go za problem należy zastosować środki, w tym wypadku w szczególności 

o charakterze legislacyjnym zdolne przeciwdziałać temu zjawisku i ograniczać jego 

zasięg. Szczególne miejsce w instrumentarium polskiego prawodawcy w opisywanym 

obszarze zajmuje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W zamyśle jej twórców miała ona stać się rozwiązaniem o charakterze systemowym 

zawierającym środki służące zapewnieniu różnych aspektów dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie18. 

Pytanie o to czy cel ten udało się osiągnąć pozostaje otwarte. Niewątpliwie ustawa do 

pewnego stopnia porządkuje, przynajmniej w niektórych aspektach problematykę, która 

jeszcze do niedawna nie była w zasadzie przedmiotem szczegółowych regulacji 

prawnych. Jeśli nawet prawodawca decydował się na przyjęcie unormowań w zakresie 

umożliwienia każdemu równego dostępu do podmiotów publicznych i oferowanych 

przez nie usług, to unormowanie te były zazwyczaj rozproszone i fragmentaryczne. 

Niezależnie od powyższego, ustawa lipcowa stanowi także właściwy krok w kierunku 

ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego. Jednakże w obszarze stanowiącym 

przedmiot niniejszego opracowania nie spełnia ona wszystkich oczekiwań. Przede 

wszystkim nie aspiruje ona do regulacji o charakterze systemowym – jest ważnym, ale 

nie jedynym narzędziem służącym przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Proble-

mem nie jest tu nawet wyłączenie z zakresu ustawy regulacji w obszarze dostępności 

cyfrowej. W polskim systemie prawnym brakuje szerokiego – całościowego spojrzenia 

na problem wykluczenia cyfrowego. Pomimo iż decydenci dostrzegają zjawisko wyklu-

czenia cyfrowego i traktują je jako zagrożenie, któremu należy przeciwdziałać, to 

właściwie żadna istniejąca regulacja prawna nie uwzględnia złożoności i wieloaspekto-

wości zjawiska wykluczenia cyfrowego. Istniejące unormowania mają charakter 

rozproszony i w dużej mierze chaotyczny, przyjmowane są wtedy, kiedy unaoczni się 

potrzeba przeciwdziałania zjawisku wykluczenia w konkretnym przypadku i stanowią 

one gorsze bądź lepsze rozwiązanie zazwyczaj jednostkowego problemu. Brakuje jednego 

uniwersalnego mechanizmu, który zastąpiłby często niepotrzebnie zróżnicowane i na 

ogół nieuporządkowane działania podejmowane przez prawodawcę w różnych obszarach. 

Mechanizmu, który z jednej strony wykorzystałby najlepsze istniejące rozwiązania 

i praktyki, a z drugiej odrzucił te, które okazały się nieefektywne. Potrzeba głębokiego 

namysłu nad przyjmowanymi rozwiązaniami jest szczególnie widoczna w przypadku 

tych regulacji, które wprowadzają elektroniczne sposoby komunikacji z podmiotami 

publicznymi. Dla wielu osób, które chcą czy muszą nawiązywać relacje z podmiotami 

publicznymi, sposoby te stanowią istotne ułatwienie. Nie zawsze uwzględniają one 

jednak wszystkie potrzeby osób, dla których są tworzone. Warto pamiętać, że w każdym 

społeczeństwie istnieje mniej lub bardziej liczna grupa osób, dla których informatyzacja 

stanowi barierę trudną do przebycia. Fakt ten nie może oczywiście prowadzić do 

uznania, że prawodawca powinien rezygnować z przyjmowania nowatorskich rozwiązań. 

Powinny być one jednak uzupełniane o rozwiązania alternatywne, które znajdą zastoso-

wanie w szczególnych przypadkach, zwłaszcza wtedy, gdy osoba uprawniona nie może 

skorzystać z preferowanych przez prawodawcę narzędzi elektronicznych. Dobrą praktyką 

 
18 Por. uzasadnienie do projektu ustawy. 
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w tym kontekście jest utrzymywanie obok instrumentów informatycznych także instru-

mentów tradycyjnych, niewymagających od osób nawiązujących relacje z podmiotami 

administracji posiadania umiejętności cyfrowych. Ważne jest przy tym zapewnienie tym 

osobom możliwości wyboru instrumentu, który umożliwi im nawiązanie relacji, czy 

skorzystanie z usługi oferowanej przez podmiot publiczny. Tego rodzaju rozwiązania 

funkcjonują w wielu obszarach prawa. Dobrym przykładem są tu chociażby przepisy 

procesowego prawa administracyjnego, które dopuszczają możliwość wniesienia 

podania, jak i dalszej komunikacji z podmiotem publicznym w formie elektronicznej, 

jak również wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w sposób tradycyjny zakła-

dający wymianę korespondencji w postaci dokumentów papierowych. Rozwiązaniem 

godnym aprobaty jest także tworzenie mechanizmów służących zapewnieniu przez 

personel struktur publicznych niezbędnej pomocy w korzystaniu z narzędzi elektro-

nicznych osobom, której takiej pomocy oczekują. Piętnować należy natomiast takie 

rozwiązania, które nie gwarantują równego dostępu do usług sektora publicznego – tj. 

takie, które w szczególności wyłączają możliwość wyboru między narzędziami elektro-

nicznymi i tradycyjnymi, wymuszając na jednostkach stosowanie narzędzi elektronicz-

nych i nie zawierają żadnych mechanizmów ochronnych. W tym kontekście zmian 

wymaga m.in. wspomniana wcześniej ustawa o dostępie do informacji publicznej. Warto 

także zastanowić się nad modelem wsparcia finansowego i strukturalnego dla podmiotów 

publicznych i niepublicznych (w szczególności organizacji pozarządowych), które 

podejmują działania związane z przełamywaniem barier prowadzących do wykluczenia 

cyfrowego, w tym w szczególności działania polegające na propagowaniu wiedzy 

w zakresie korzystania z narzędzi elektronicznych czy przekonywaniu do korzystania 

z takich narzędzi, jak również działania służące zapewnieniu szerokiego dostępu do 

taniego czy wręcz darmowego Internetu i narzędzi elektronicznych. Zwłaszcza w tym 

obszarze widoczna jest potrzeba przyjęcia regulacji o charakterze systemowym, która 

pozwoliłaby na prowadzenie skoordynowanej, długofalowej i zapewne bardziej sku-

tecznej polityki przeciwko wykluczeniu cyfrowemu. 
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mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz, LEX, Warszawa 2020. 
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Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2176 ze zm.). 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się  

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.). 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). 

www.sejm.gov.pl. 

Wybrane instrumenty administracyjnoprawne służące przeciwdziałaniu 

wykluczeniu cyfrowemu 

Streszczenie 

Wykluczenie cyfrowe rozumiane jako sytuacja, w której jednostka, a zwykle całe grupy jednostek stano-

wiące istotną część społeczeństwa nie mają dostępu do narzędzi informatycznych, stanowi coraz poważ-

niejszy problem na drodze rozwoju państwa i budowy społeczeństwa informacyjnego. Wykluczenie cyfrowe 

początkowo stanowiło problem wyłącznie społeczny, z czasem, w miarę postępu informatyzacji administracji 

publicznej, nabrało także wymiaru prawnego. Obecnie prawodawca, dostrzegając problem wykluczenia 

cyfrowego, stara się mu przeciwdziałać, tworząc mechanizmy i narzędzia, które właściwie zastosowane 

mogą przyczynić do zmniejszenia rozmiaru tego zjawiska. W przedmiotowym opracowaniu dokonano 

przeglądu i oceny wybranych regulacji prawnych, pod kątem ich przydatności z punktu widzenia koniecz-

ności przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W opracowaniu postawiono pytania o metody i sposoby 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jak i skuteczność zastosowanych środków. W podsumowaniu 

przedstawiono wnioski płynące z dokonanej analizy i postulaty w zakresie zmian stanu prawnego. Badania 

opierają się na dogmatyczno-prawnej analizie przepisów prawa i poglądów doktryny. 

Słowa kluczowe: dostępność, wykluczenie cyfrowe, osoba ze szczególnymi potrzebami 
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Marceli Pławski1 

Fenomen transmediów na przykładzie franczyzy 

transmedialnej „Hunger Games” 

1. Wstęp 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska kreowania transmediów 

odnoszących się do serii filmów „Hunger Games” bazujących na twórczości Suzanne 

Collins. Zjawisko transmediów jest obecne w kulturze od co najmniej 70 lat, kiedy to po 

sukcesie komiksów o Supermenie zostały stworzone filmy i seriale radiowe dotyczące 

tej postaci. Od tego czasu mieliśmy wiele znanych przypadków franczyz transmedial-

nych, polegających na kreowaniu fikcyjnych światów, co do których narracja rozłożona 

jest na różne media; jak „Star Trek”, „Star Wars”, „Assassin’s Creed” czy też „Marvel 

Cinematic Universe”. Przypadki te zostały dokładnie zbadane przez badaczy, takich jak 

Fiorelli2, Jenkins3, Scolari4, Wolf5 czy też Diaz6. Kolejnym przykładem tworzenia treści 

transmedialnych z ostatnich lat jest seria filmów „Hunger Games”, stanowiąca wraz z 

treściami publikowanymi w różnych mediach stanowi przykład franczyzy transmedial-

nej, która odniosła sukces komercyjny. Narracja zamieszczona na różnych platformach 

transmedialnych zdecydowanie przyczyniła się do sukcesu tej franczyzy transmedialnej. 

Pomimo to przypadek „Hunger Games” nie został tak wnikliwie przeanalizowany, jak 

to miało miejsce w przypadku wcześniej wymienionych przykładów. W związku z tym 

w niniejszym artykule zostaną zanalizowane treści odnoszące się do „Hunger Games” 

z dwóch najważniejszych platform transmedialnych. 

2. Rozdział 1 

2.1. Transmedia 

W dzisiejszych czasach coraz więcej historii opowiadanych jest za pośrednictwem 

różnych mediów. Nie wystarcza już jedna platforma medialna (książka, film itd.) do 

przedstawienia danej fabuły, a zgodnie z potrzebami odbiorcy utwór jest uzupełniany 

innymi formami przekazu: film, blog, gry, komiksy7. Franczyzy różnych gatunków 

skupione wokół transmedialnej opowieści odniosły niejednokrotnie wielki sukces, Scolari8 

 
1 MarcopoloP22@gmail.com, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Kolegium IV, Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
2 Fiorelli G., Transmedia Storytelling: Building Worlds For and With Fans.  
3 Jenkin H., Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York University Press, Nowy Jork 

i Londyn. 
4 Scolari C.A., Bertetti P., Matthew F., Transmedia Archaeology: Storytelling in the Borderlines of Science 

Fiction, Comics and Pulp Magazines, Palgrave Macmillan, Nowy Jork i Basingstoke. 
5 Wolf M.J.P., Building Imaginary Worlds, Routledge Taylor & Francis Group, Nowy Jork i Londyn. 
6 Diaz K., The story of a video game: reading the Assassin’s Creed universe, College of Liberal Arts & Social 

Sciences. 
7 Kozera D., Zabawa w transmedia: Trasmedialność opowieści jako wymóg współczesnej kultury, 

https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/5736, [data dostępu: 22.01.2022]. 
8 Scolari C.A., Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, and Branding in Contemporary 

Media Production, International Journal of Communication, 3, 2009, s. 5.  
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wskazuje przy tym na „The Matrix” (science fiction), „High School Musical” (komedia) 

czy „Harry'ego Pottera” (fantasy). Nowszymi przykładami takich dzieł są chociażby 

„Assassin's Creed” i „Hunger Games”. Koncepcja, która reprezentuje proces rozprze-

strzeniania się narracji pomiędzy różnymi mediami, nazywana jest transmedialnością9, 

a treści kreowane na podstawie danej historii opisywanej w książce, a częściej w filmie, 

z jednej strony przekładają się na upowszechnienie danego dzieła, jego sukces komer-

cyjny, z drugiej strony mogą same w sobie stanowić podstawę do osiągania zysków, np. 

poprzez sprzedaż maskotek związanych z danym utworem. 

Jenkins10 twierdzi, że w transmedialnych franczyzach każda platforma medialna 

powinna wzbogacać uniwersum, nie chodzi więc o przedstawienie tych samych treści, 

co w utworze głównym, ale o nowe informacje, lub też informacje przedstawione 

w odmienny sposób. Wzorem dla takiej franczyzy jest uniwersum „Star Wars”, gdzie 

istotne treści są rozłożone pomiędzy filmy, powieści, gry komputerowe i seriale telewi-

zyjne, które to rozwijają niejednokrotnie wątki jedynie bardzo krótko przedstawione 

w głównym nurcie opowieści – historie postaci drugo- lub trzecioplanowych, przygody 

bohaterów niezwiązane bezpośrednio z fabułą pierwowzoru. Kolejną cechą udanej 

produkcji transmedialnej jest dobra współpraca, w której, jak mówi Jenkins11, jedna 

osoba tworzy historię w różnych mediach, albo następuje koordynacja zespołów 

pracujących nad różnymi platformami medialnymi. 

Jeff Gomez12, jeden z najbardziej znanych producentów treści transmedialnych 

podkreśla, że transmedia i marketing są ze sobą powiązane, gdyż wiele potencjalnych 

hitów upadło tylko dlatego, że widzowie nie byli zaznajomieni za pośrednictwem innych 

mediów z fikcyjnymi światami przedstawionymi w filmach. Pozytywnym przykładem 

w tym obszarze może być franczyza „Hunger Games”, gdzie bez wątpienia do sukcesu 

serii filmów przyczyniła się świetna kampania marketingowa, której częścią były treści 

transmedialne, które zostaną bardziej szczegółowo opisane w dalszej części artykułu. 

Gomez13 zauważa, że historie osadzone w uniwersach transmedialnych powinny być 

złożone i powinny przekazywać pewne wartości. Dlatego w fabule powinny znaleźć się 

treści, które zmuszają widzów do refleksji. Gomez14 podkreśla, że dla stworzenia świetnej 

produkcji konieczna jest świadomość zasad, na których działa dane medium. Obecnie 

mamy do wyboru szeroki wachlarz środków masowego przekazu, a każdy z nich może 

okazać się wartościowy w innym kontekście. Szczególnie media społecznościowe, takie 

jak Facebook, Twitter czy TikTok mogą być wykorzystane w popularyzacji danego 

dzieła, zarówno w odniesieniu do mniejszych, jak i większych marek. Jak podkreśla 

Gomez15 niemal każdy ma do nich dostęp. Spełniają one kluczowe wymagania dotyczące 

możliwości otrzymywania informacji zwrotnej oraz współpracy z odbiorcami. Pozwala 

 
9 Jenkins H., Transmedia Storytelling 101, http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html, 

[data dostępu: 11.01.2022]. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Gomez J., Jeff Gomez on Transmedia Producing, http://www.producersguild.org/general/custom.asp? 

jeff_gomez, [data dostępu: 10.01.2022]. 
13 Gomez J., The 3 Rules of Transmedia Storytelling from Transmedia Guru Jeff Gomez, 

http://www.indiewire.com/2013/12/the-3-rules-of-transmedia-storytelling-from-transmedia-guru-jeff-gomez-

32325/, [data dostępu: 12.01.2022]. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
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to fanom uczestniczyć w procesie tworzenia narracji w ramach danego medium. Chociaż 

teoretyczne i praktyczne podejście do transmediów ukazuje różne spojrzenia, jak można 

to zauważyć u Jenkinsa i Gomeza, oba niosą przesłanie niezwykle przydatne dla osób 

tworzących franczyzy transmedialne, tworząc niejako kanon kreowania uniwersów 

odnoszących się do danego dzieła. 

2.2. Franczyza transmedialna 

Czym jest franczyza transmedialna? Wiele osób używa tego terminu w odniesieniu 

do swojego ulubionego fikcyjnego uniwersum, na przykład do „Star Wars”. Jenkins 

stwierdza, że jest to słowo, które jest również często używane przez osoby z branży, 

a znaczenie franczyzy, na które wskazują, to skoordynowany wysiłek w celu stworzenia 

marki i wprowadzenia na rynek treści fikcyjnych w tych nowych warunkach16. Wszystkie 

aktywności danej firmy i podmiotów zewnętrznych, za zgodą właściciela, dla marki 

i wokół niej, powinny być zatem określane mianem franczyzy. Po raz pierwszy pojęcia 

franczyzy transmedialnej użyto we wspomnianej książce „Convergence Culture”, gdzie 

Jenkins17 określił, czym powinna charakteryzować się dobra franczyza transmedialna. 

Pojęcie to można zdefiniować jako markę o fikcyjnej treści, której narracja rozłożona 

jest na różne media. Dominika Kozera18 wskazuje czynniki, takie jak rozwój technologii, 

inną niż kiedyś rolę odbiorców czy chęć czerpania korzyści finansowych z coraz popu-

larniejszego zjawiska transmedialności jako główne przyczyny popularyzacji transme-

diów. Bez wątpienia ilość platform medialnych jest dzisiaj większa niż kiedykolwiek, 

a zwłaszcza poprzez Internet fani mają większe możliwości interakcji z twórcami 

i współtworzenia nowych treści w odniesieniu do franczyzy transmedialnej. 

Źródłem większości współczesnych transmedialnych uniwersów, wokół których bu-

dowane są dodatkowe treści, są przeważnie filmy pełnometrażowe i seriale telewizyjne19. 

Jako „źródła” rozumiane są te treści transmedialne, które zawierają najbardziej istotne 

części fabuły, a nie tylko te wnoszące dodatkowe informacje o danym świecie. Należy 

jednak zaznaczyć, że ten trend powoli zmienia się, ponieważ pojawia się coraz więcej 

franczyz, w których gry komputerowe lub inne media stanowią rdzeń dla dalszego 

rozwoju uniwersum, jak w przypadku „Assassin's Creed” czy „League of Legends”. 

W tym przypadku sukces serii gier spowodował rozciągnięcie narracji na książki i film. 

Wiele dzieł, które stały się bardzo udanymi transmedialnymi franczyzami zbudowanymi 

wokół bazy telewizyjnej, było najpierw powieściami lub komiksami, jak na przykład 

Harry Potter czy Batman20. 

Świat transmedialnych opowieści różni się od świata nietransmedialnych historii. 

Klastrup i Tosca21 podkreślają, że często to nie narracja jest najistotniejszym elementem 

transmedialnych światów. Myśl ta rozwinięta została przez Wolf22, który twierdzi, że 

punktem centralnym wielu franczyz nie są same postacie, ale fikcyjne światy, w których 

rozgrywa się dana historia. Im więcej widzowie mają do odkrycia w wymyślonym 

 
16 Cyt. za: Jenkins H., Convergence Culture…, s. 19. 
17 Tamże, s. 96, 106. 
18 Kozera D., dz. cyt. 
19 Scolari C.A., Transmedia Storytelling…, s. 13. 
20 Tamże. 
21 Klastrup L., Tosca S., Transmedial Worlds – Rethinking Cyberworld Design, International Conference on 

Cyberworlds, 2004 
22 Wolf M.J.P., Building Imaginary Worlds, Routledge Taylor & Francis Group, Nowy Jork i Londyn, s. 16-17. 
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świecie, tym bardziej jest on dla nich atrakcyjny23. W tym kontekście pojawia się także 

pojęcie „storyworld”, świata opowieści, który jest przez Marie-Laure Ryan definiowany 

w następujący sposób: dynamiczny model ewoluujących sytuacji, którego przedsta-

wienie w umyśle odbiorcy jest symulacją zmian wywołanych przez fabułę24. Oznacza to, 

że zjawisko fikcyjnych światów jest czymś, co jest współtworzone w umyśle odbiorców. 

Praca Ryan jest analizowana również przez Piotra Kubińskiego25, który proponuje 

tłumaczenie „storyworld” jako „światopowieść”, dzięki czemu podkreślone zostaje 

z jednej strony istotne znaczenie obu słów składowych: „świat” i „opowieść”, z drugiej 

zaś ich równorzędność. 

Transmedialność jest m.in. jednym z powodów popularności dynamicznie rozwija-

jącej się transmedialnej franczyzy „Marvel Cinematic Universe” (MCU). Franczyza 

składa się z dwudziestu siedmiu filmów, wielu seriali, miniseriali, stron internetowych 

i innych treści transmedialnych przedstawiających dziesiątki głównych i setki 

pobocznych bohaterów. W związku z tym to nie bohaterowie filmów są najważniejszym 

elementem uniwersum, tylko sam świat, w którym dzieją się wszystkie wydarzenia 

znane z filmów, seriali i innych treści. O popularności MCU najlepiej świadczą, według 

serwisu The Numbers, ponad cztery miliardy dolarów brutto zarobione na filmach i co 

najmniej jedenaście kolejnych filmów, które mają się dopiero pojawić w najbliższych 

latach26. Co więcej, uniwersum to spełnia wspomniane wcześniej warunki korzystania z 

różnych platform medialnych, telewizji z filmami i serialami, komiksów, przewodników 

czy też koordynowania narracji. Sukces „Marvel Cinematic Universe” świadczy 

o potencjale transmediów i franczyz transmedialnych. 

2.3. Centralizacja franczyzy transmedialnej 

W kontekście rozważań poczynionych w ramach niniejszego artykułu ważne okazuje 

się pojęcie centralizacji franczyzy transmedialnej. Pojęcie to jest definiowane w ten 

sposób, że im franczyza transmedialna mniej ma różnych, niezwiązanych ze sobą 

historii, tym jest bardziej scentralizowana. Poszerzać, czyli decentralizować franczyzę 

transmedialną mogą np. treści, które wprowadzają nowe kluczowe postacie, czy też 

opisują wydarzenia, które miały miejsce długo przed lub po głównych wydarzeniach 

franczyzy; np. „Darth Bane: Rule of Two” opisuje nową, ważną postać w wydarzeniach, 

które miały miejsce długo przed „The Phantom Menace”. Także narracja łącząca różne 

części cyklu dzieł; np. „Dark Lord: The Rise of Darth Vader”; obejmujący niektóre 

wydarzenia dotyczące Dartha Vadera po „Zemście Sithów”; skutkuje decentralizacją 

franczyzy transmedialnej. Dlatego też transmedialna franczyza „Star Wars”; przynaj-

mniej przed zmianą kanonu przez Disneya w roku 2014, kiedy to sześć filmów i parę 

innych materiałów zostało uznanych za jedyny oficjalny kanon; była przykładem 

franczyzy zdecentralizowanej, ze względu na ogromną ilość wątków rozwijanych 

 
23 Tamże. 
24 Cyt. za: Ryan M.L., Story/Worlds/Media: Tuning the Instruments of a Media-Conscious Narratology, [w:] 

Ryan M.L., Thon J.N. (red.), Storyworlds Across Media. Towards a Media Conscious Narratology, University 

of Nebraska Press, 2014, s. 33. 
25 Kubiński P., Gry wideo w świetle narratologii transmedialnej oraz koncepcji światoopowieści (storyworld), 

Tekstualia, 4(43), 2015, s. 29. 
26 https://www.the-numbers.com/movies/franchise/Marvel-Cinematic-Universe#tab=summary, [data dostępu: 

14.01.2022]. 
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w powieściach i grach, których jedynym łącznikiem był ten sam świat, w którym 

rozgrywały się wszystkie historie27. 

Treści, które opisują jedynie szczegóły odnoszące się do uniwersum i jego bohaterów 

znanych z głównych wydarzeń transmedialnej franczyzy, jak na przykład gra „Harry 

Potter: Mistrzostwa Świata w Quidditchu”, które zawierają dokładne zasady gry znane 

z serii książek; pogłębiają franczyzę transmedialną i w związku z tym przyczyniają się 

do jej centralizacji. Doskonałym przykładem takiej franczyzy jest seria „Harry Potter”, 

w której różne powieści, gry i filmy opowiadają tę samą historię, różniącą się jedynie 

drobnymi szczegółami. Należy jednak pamiętać, że przy określaniu stopnia centralizacji 

zwykle nie należy brać pod uwagę fan-fikcji; twórczości fanów; gdyż zazwyczaj prace 

fanów zawierają treści, które luźno nawiązują do transmedialnej franczyzy. Jednak ta 

część fan-fikcji, która wpisuje się w uniwersum transmedialne, a więc jest zgodna 

z kanonem, może być brana pod uwagę przy analizie stopnia centralizacji danej franczyzy 

transmedialnej, nawet jeśli właściciel franczyzy nie uznaje jej za część uniwersum 

transmedialnego. Ciekawy przypadek oficjalnego włączenia fan-fikcji do głównego 

kanonu miał miejsce w uniwersum „Gwiezdnych Wojen”, gdzie utwory fan-fikcji były 

niekiedy włączane do oficjalnego kanonu, np. w konkursie fanowskiej strony „What's 

The Story”, w którym najlepsze opowiadania były włączane do oficjalnego kanonu28. 

Należy jednak pamiętać, że w analizie stopnia centralizacji najważniejsze są treści 

oficjalnie publikowane przez właściciela, twórcę, a studium fan-fikcji powinno być 

jedynie dodatkiem wzbogacającym badania. 

3. Rozdział 2 

„Hunger Games” to trylogia napisana przez Suzanne Collins. Jej akcja osadzona jest 

w nieokreślonej przyszłości na terenach Ameryki Północnej. Państwo Panem, w którym 

toczy się przedstawiona historia, składa się ze stolicy, Kapitolu oraz dwunastu dystryk-

tów. Klimat powieści jest dystopijny, co roku organizowane są „Głodowe Igrzyska”, 

w których bierze udział 24 dzieci w wieku od dwunastu do osiemnastu lat, po jednym 

chłopaku i jednej dziewczynie z każdego dystryktu. 

Pomiędzy 2012 i 2015 rokiem wytwórnia filmowa Lionsgate wydała serię czterech 

filmów „Hunger Games”, będących adaptacjami powieści Suzanne Collins. Istotną częścią 

kampanii promującej filmy były dwie strony internetowe, „Capitol PN” i „Capitol 

Couture”, na których zamieszczano materiały transmedialne, takie jak krótkie filmy, 

artykuły informacyjne, grafiki czy wywiady z niektórymi postaciami z uniwersum. 

Strony internetowe były interaktywnym medium, ponieważ można było wpływać na 

zawartość niektórych treści czy też brać udział w konkursach, a zwycięskie prace były 

publikowane na wspomnianych stronach. W związku z tym w dalszej części artykułu 

omówione zostaną strony internetowe „Capitol PN” i „Capitol Couture” oraz wybrane 

treści transmedialne zamieszczone na tych stronach. 

Treści zawarte na stronach internetowych „The Capitol PN” i „Capitol Couture” 

pełnią dwie istotne funkcje: zawierają więcej informacji na temat głównych bohaterów 

czy wydarzeń i ich tła, a także rozbudowują świat franczyzy transmedialnej. Przykładowo, 

dzięki treściom transmedialnym można dowiedzieć się więcej na temat aktywności 

Peety w Capitolu po porwaniu (np. „Special Counsel: Peeta Mellark”). Z kolei treści 

 
27 https://starwars.fandom.com/wiki/Canon, [data dostępu: 10.01.2022]. 
28 http://starwars.wikia.com/wiki/What’s_The_Story%3F, [data dostępu: 10.01.2022]. 



 

Marceli Pławski 
 

22 

 

zawierające ogólne informacje na temat świata „Hunger Games” (np. seria „District 

Voices”) czynią wspomniany świat bardziej złożonym. Taka wielowymiarowość jest dla 

odbiorców interesująca, ponieważ czyni to fikcyjny świat bardziej atrakcyjnym; jak 

podkreśla Wolf29; i prawdopodobnym. Z kolei dzięki różnorodności materiałów trans-

medialnych franczyza transmedialna powinna trafić do szerszego grona odbiorców. 

Elementy franczyzy transmedialnej „Hunger Games” zostały już omówione naukowo 

przez Krzysztofa Maja30. Jednak wspomniany artykuł zawierał jedynie krótkie odnie-

sienia do wybranych treści transmedialnych w odniesieniu do franczyzy „Hunger Games”. 

Niniejszy artykuł ma na celu szersze przedstawienie i omówienie reprezentatywnych 

przykładów różnych treści transmedialnych odnoszących się do wspomnianego dzieła. 

3.1. The Capitol PN 

„The Capitol PN” to strona internetowa, która została uruchomiona w sierpniu 2011 

roku, ponad pół roku przed datą premiery filmowej adaptacji „Hunger Games” w marcu 

2012 roku31. Nieistniejąca już w styczniu 2022 roku strona stanowiła formę gry 

w alternatywnej rzeczywistości, która w czasie swojego istnienia była nie tylko wyłącznie 

ekspozycją transmedialnych treści wytwórni filmowej Lionsgate, ale również umożli-

wiała aktywne uczestnictwo fanów32. Jedną z istotnych cech strony było to, że nie 

zawierała ona treści dodających istotnych dla historii informacji, zamiast tego pozwalała 

poczuć się mieszkańcem Panem. Następowało to poprzez dostarczanie wiadomości, 

filmów oraz innych materiałów skierowanych do ludzi z Kapitolu. Treści te zawierały 

różnego rodzaju ciekawostki na temat bohaterów „Hunger Games”, jak i samego świata 

franczyzy transmedialnej. W związku z tym zawartość strony internetowej Capitol PN 

przyczyniała się do centralizacji franczyzy transmedialnej. Istniała również możliwość 

rejestracji na stronie, po której otrzymywało się „District Identification Pass”i przydział 

do dystryktu. Można zatem było stać się obywatelem Panemi dostawać wiadomości 

z Kapitolu, które nakazywały np. „zarezerwować miejsca już teraz” na „obowiązkowe 

uczestnictwo” w Quarter Quell, czyli kupić bilety na „Catching Fire” przed datą 

premiery33. „The Capitol PN” była prawdopodobnie źródłem o największej ilości trans-

medialnych treści związanych z „Hunger Games”. Ponieważ strona była oficjalnie 

sankcjonowana przez Ministerstwo Informacji Kapitolu, newsy były pisane z perspek-

tywy Kapitolu, dlatego większość z nich pełniła nie tylko funkcję informacyjną, ale 

i propagandową34.  

Jeśli chodzi o strukturę strony, to „The Capitol PN” była dość rozbudowana, ze sporą 

ilością podstron35. To, co najbardziej przykuwało uwagę na stronie głównej, to grafika 

skierowana do mieszkańców Panem. Na początku przedstawiała ona prezydenta Snowa 

wraz z Johanną i Peetą, którzy przez jakiś czas byli więzieni w Kapitolu, a po kilku 

 
29 Wolf M.J.P., dz. cyt., s. 16-17. 
30 Maj K., Ucieczka od linearności. W stronę światocentrycznego modelu narracji transmedialnej, s. 268-270, 

[w:] Kaczmarczyk K. (red.), Narratologia Transmedialna, Teoria, praktyki, wyzwania, TAiWPN Universitas, 

Kraków 2017. 
31 Sims A., „The Hunger Games” TheCapitol.pn launches – learn what it is!, http://www.hypable.com/the-

hunger-games-capitol-pn-launches, [data dostępu: 19.01.2022]. 
32 Balkind N., Fan Phenomena: The Hunger Games, Bell & Bain Limited, Glasgow, s. 112-113. 
33 Tamże s. 102. 
34 Cyt. za: http://www.thecapitol.pn, [data dostępu: 17.05.2017]. 
35 http://www.thecapitol.pn, dz. cyt. 
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sekundach treść strony zmieniała się na wizerunek Katniss36. Przede wszystkim w przy-

padku grafiki bardzo ważny był sposób przedstawienia postaci, gdyż bohaterowie na 

pierwszym planie mieli białe ubrania i całe ciała pomalowane na biało. Miało to prawdo-

podobnie sugerować, że Kapitol był niewinny i nie należało go obwiniać za powstały 

konflikt. Mogło to być również nawiązanie do nazwiska prezydenta, czyli Snow (Śnieg). 

Co więcej, materiał ten może mieć znaczenie propagandowe – dwoje zwycięzców 

Igrzysk Głodowych wspiera prezydenta, więc zwykli obywatele powinni także go 

wspierać. Grafika ta wprowadzała subtelne informacje do odkodowania przez odbior-

ców, a nie znaczące dla głównej historii wydarzenia. Przyczyniała się ona zatem do 

centralizacji franczyzy „Hunger Games”. 

Historia stojąca za wizerunkiem Katniss jest bardziej złożona, ponieważ zaczął on 

pojawiać się na „The Capitol PN” poprzez „the Rebel hack”, jako że strony internetowe, 

takie jak „District 13” czy „The Revolution PN” zapraszały odwiedzających je ludzi do 

hakowania strony Capitolu za pomocą ich urządzeń mobilnych37. W wyniku zhakowania 

strony przez internautów wizerunek White'a po kilku sekundach zaczął się zmieniać na 

wizerunek Katniss. Przypadek ten jest doskonałym przykładem transmediów, które 

pozwalają na interakcję. Jeśli chodzi o symbolikę obrazu, to nie ulega wątpliwości, że 

Katniss przedstawiona została jako wojowniczka, gdyż bohaterka nosiła zbroję, a także 

można było dostrzec na jej zdjęciu strzały, prawdopodobnie w kołczanie. Czerwony 

kolor pancerza prawdopodobnie symbolizuje takie cechy, jak przywództwo, odwaga czy 

gotowość do poświęcenia się dla innych. Dlatego też obrazy ze strony głównej, będące 

jednocześnie częścią transmedialnej narracji, są świetnym przykładem dość prostej 

treści wizualnej, która wnosi do franczyzy wiele symboliki, poszerzając tym samym 

doświadczenie z książek i ich filmowych adaptacji. Ponadto również sposób, w jaki się 

zmieniały wspomniane obrazy, jest ilustracją interaktywnego aspektu transmediów. 

Oprócz zdjęć strona główna zawierała również odnośniki do kilku podstron, z których 

najciekawszą jest „Capitol TV” ze względu na dość dużą ilość treści transmedialnych. 

Na szczególną uwagę zasługują „Capitol Concerns” (odnosi się to do troski Kapitolu – 

władzy – wobec obywateli) oraz „District Heroes” („Bohaterowie Dystryktów”). Kate-

goria „Capitol Concerns”, które to pozwalały każdemu poczuć się obywatelem Panem, 

oferując możliwość przekazania Kapitolowi opinii w pięciu różnych kategoriach, 

przykładowo takich jak „Goods and Labor” (dobra i praca) czy „History” (historia)38. 

Przesłanie strony było takie, że Kapitol troszczy się o swoich obywateli, ponieważ każdy 

może wypowiedzieć się na jeden z pięciu tematów. Był to kolejny przykład interaktywnej 

treści transmedialnej, która również stanowiła część gry w alternatywnej rzeczywistości. 

Idea podstrony „District Heroes” była bardzo podobna do idei radzieckiego „udarnika”. 

„Udarnikiem”; inaczej przodownikiem pracy czy stachanowcem; była w Związku 

Radzieckim osoba, która wykonywała pracę znacząco ponad wyznaczoną normę39. 

Strona „District Heroes” zawierała wizerunki siedmiu osób z siedmiu różnych dzielnic 

oraz krótki opis, dlaczego każda z nich została przedstawiona w tak zaszczytnym miejscu40. 
 

36 Tamże. 
37 http://www.hungergamesdwtc.net/2015/07/08/revolution-pnsiteisfullyrevealed/, [data dostępu: 01.04.2017]. 
38 http://www.thecapitol.pn/capitolconcerns, [data dostępu: 15.05.2017]. 
39 https://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/udarnik/index.html, [data dostępu: 17.01.2022]; Newman D., 

Alexei Stakhanov: The USSR’s superstar miner, http://www.bbc.com/news/magazine-35161610, [data dostępu: 

18.01.2022]. 
40 http://www.thecapitol.pn/districtheroes, [data dostępu: 17.05.2017]. 
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Przykładowo kobieta o nazwisku Fibre Bissette w wieku dziewięciu lat naprawiła 

kluczowy komputer w swojej dzielnicy. Przypomina to znaną ze Związku Radzieckiego 

historię Aleksieja Stahkanowa, który wraz ze swoją zmianą wydobył 102 tony węgla, 

co było ponad 14 razy większe od założonego planu41. Zatem Capitol podobnie jak 

Związek Radziecki wykorzystywał propagandowo historie ludzi, którym udało się 

osiągnąć w życiu niezwykłe sukcesy. „District Heroes” stanowią więc kategorię mediów 

zarówno wizualnych, jak i tych zawierających słowo pisane. Seria ta wzbogacała 

uniwersum przedstawione w trylogii, nie dodając jednak żadnych treści, wykraczają-

cych poza trylogię. W związku z tym artykuły „District Heroes” są kolejnymi elementami 

strony internetowej Capitol PN przyczyniającymi się do centralizacji franczyzy trans-

medialnej. 

„Capitol TV” był częścią „PN Capitol”, która wnosiła najwięcej treści transmedial-

nych, bo prawie czterdzieści różnych treści. „Capitol TV” wydawał się być stworzony 

na wzór nowoczesnych serwisów informacyjnych, które prezentują wiadomości wraz 

z innymi dodatkowymi informacjami42. Wiadomości na tej podstronie również pisane 

były z perspektywy Capitolu i podzielone były na trzy kategorie: „Mandatory Viewing” 

(obowiązkowe do obejrzenia treści), „District Voices” i „Panem News”, z których każda 

miała inny styl. 

Podstrona „Mandatory Viewing” była kolejnym typowym materiałem Kapitolu na 

stronie internetowej. Prezentowała filmy, które muszą być obejrzane przez obywateli 

Panem, a więc osoby uczestniczące w grze alternatywnej rzeczywistości. W ten sposób 

poprzez „Capitol TV” można było poczuć się obywatelem Panem, ponieważ obowiąz-

kowe treści były również obecne w książkach, w których Kapitol również wydawał 

wiadomości, które obywatele musieli zobaczyć43. „Mandatory Viewing” zawierało pięć 

filmów, z których cztery przedstawiały osoby krótko omawiające jakąś kwestię, podczas 

gdy wyświetlana była grafika Kapitolu44. 

Jeden z nich, nazwany „Closures” (dosłownie zamykanie), ostrzegał mieszkańców 

Panem przed serią przerw w dostawie prądu, które mogły mieć miejsce w związku 

z wprowadzeniem nowego systemu45. Choć nie było takiej pewności, wydawało się być 

bardzo prawdopodobne, że prawdziwym powodem stojącym za brakiem prądu było 

wyłączenie elektrowni wodnej przez rebeliantów, co można było zobaczyć w filmie 

„Mockingjay, Part 1”. Piąte nagranie różniło się od pozostałych, gdyż widać na nim było 

prezydenta White'a przemawiającego do mieszkańców Panem, podczas gdy hasła 

„jedności”, „dobrobytu” i „poświęcenia” były wyświetlane graficznie46. Ponownie 

zawartość transmedialna z „Capitol TV” miała białe tło, a prezydent i Peeta, który był 

cały czas obecny na filmie; Peeta był więziony przez Kapitol w okresie między „Catching 

Fire” a połową „Mockingjay”; nosili białe ubrania, aby wzmocnić przesłanie dobrych 

intencji Kapitolu. W przekazie skierowanym do obywateli Panem Snow modlił się 

o ustrój polityczny kraju i ostrzegał jego wrogów, że każdy, kto sprzeciwiłby się jedynemu 

słusznemu systemowi, będzie cierpiał47. Transmedialna zawartość jest niewątpliwie 
 

41 Newman D., dz. cyt. 
42 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/home, [data dostępu: 15.05.2017]. 
43 Collins S., Hunger Games, Scholastic, Londyn, s. 93. 
44 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/home, dz. cyt. 
45 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/closures, [data dostępu: 15.05.2017]. 
46 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/president-snows-panem-address, [data dostępu: 15.05.2017]. 
47 Tamże. 
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interesująca, gdyż prezentowała sposób, w jaki przywódca Kapitolu zwracał się do swoich 

podwładnych, wzbogacając tym samym doświadczenia z książkowej trylogii.  

Wszystkie treści audiowizualne w dziale „Mandatory Viewing” były tym, co 

mieszkańcy Panem mogli prawdopodobnie zobaczyć w oficjalnym kanale telewizyjnym 

podczas wydarzeń znanych z „Mockingjay”. Jako że filmy z serii „Mandatory Viewing” 

pogłębiały jedynie wiedzę na temat wydarzeń znanych z serii „Hunger Games” są one 

kolejnymi materiałami, które powodują centralizację franczyzy transmedialnej. 

W kategorii „District Voices” znajdowało się pięć filmów wideo, wraz z pięcioma 

odpowiadającymi im wiadomościami, które przedstawiały przedstawicieli pięciu 

dystryktów w ich miejscach pracy48. Materiały transmedialne z tej sekcji dawały głębszy 

wgląd w obraz pięciu dystryktów, ponieważ w trylogii nie ma aż tak wielu informacji 

o każdym z regionów Panem. W tej części zostaną omówione materiały transmedialne 

dotyczące jednego z dystryktów, o którym nie ma wiele informacji w serii „Hunger 

Games”. 

Dystrykt 9 jest jednym z dystryktów, o którym w serii znajdziemy niewiele infor-

macji, gdyż jego nazwa została wymieniona dopiero w połowie pierwszej części trylogii 

„Hunger Games”, przy początkowym rozlewie krwi 74. Igrzysk Głodowych, gdzie ginie 

męski trybut z tego dystryktu (trybutami określano osoby wybrane na uczestników 

Igrzysk Głodowych)49. Teoretycznie film „District's 9 Paean to Peeta's Bakery” („Pean 

Dystryktu 9 na cześć piekarni Peety”) to był tylko prosty wideoporadnik, który poka-

zywał jak zrobić pyszną tartę na wzór tej pieczonej w rodzinie Peety50. Należy podkreślić 

ironiczny charakter poradnika na temat wytwarzania tak wymyślnych wypieków, gdyż 

większość mieszkańców dwunastu dzielnic żyła na skraju ubóstwa, dlatego, jeśli 

w ogóle mieli mąkę, to piekli chleb, a nie smakołyki. Tym samym krąg odbiorców filmu 

był bardzo mały, bo oprócz mieszkańców stolicy w większości tylko ulubieńcy Kapitolu 

mieli środki potrzebne do sporządzenia tej potrawy. Co więcej, użyte środki językowe: 

Kapitol obdarzył nas szczególnym przywilejem (...), Kapitol hojnie obdarował (...), 

sposób mówienia i wspaniała muzyka w tle sugerowały, że celem treści audiowizualnej 

była propaganda mająca na celu wychwalanie Kapitolu51. Ważną rolę odgrywali także 

stojący na tyłach piekarni Strażnicy Pokoju, którzy przypominają o panowaniu Kapitolu 

nad mieszkańcami Panem. Mogli oni również symbolizować, że Kapitol czuwa nad 

obywatelami. W filmie wspomniano także, że piekarze z filmu pracowali jako łącznicy 

między siłami pokojowymi a zespołem kucharzy, którzy przygotowywali posiłki dla 

żołnierzy52. To z kolei sugeruje, że żołnierze byli prawdopodobnie traktowani lepiej niż 

większość mieszkańców dystryktów Panem, ponieważ mieli nawet własne zespoły 

kucharskie. 

Filmy o dystryktach dostarczały odbiorcom nowych szczegółów, które pogłębiały 

wiedzę o uniwersum Panem. Choć nowe informacje nie były kluczowe dla akcji, przy-

nosiły dane o zjawiskach, które mogły być interesujące dla fanów omawianej franczyzy 

transmedialnej. Ponieważ, były one umieszczone w znanym z trylogii uniwersum 

 
48 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/home, dz. cyt. 
49 Collins S., Hunger Games, Scholastic, Londyn, s. 175. 
50 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/district-voices-district-9s-paean-to-peetas-bakery, [data dostępu: 15.05.2017]. 
51 Cyt. za http://www.thecapitol.pn/capitoltv/district-voices-district-9s-paean-to-peetas-bakery, [data dostępu: 

15.05.2017]. 
52 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/the-best-in-baking-in-district-9, [data dostępu: 15.05.2017]. 
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„Hunger Games” i nie wprowadzały nowych istotnych wątków, stanowiły także przy-

kład scentralizowanej treści transmedialnej. 

Na „Panem News” składały się treści transmedialne skategoryzowane jako audio-

wizualne, wizualne oraz słowo pisane. W tym dziale najwięcej wiedzy o świecie Hunger 

Games przynosiło słowo pisane, dlatego też omówione zostaną trzy przykłady takich 

wiadomości. Przeanalizowany zostanie również jeden z filmików, gdyż wnosił najwięcej 

informacji dotyczących uniwersum. 

Pierwsza omawiana treść transmedialna była materiałem audiowizualnym i nosiła 

nazwę „President Snow Presents: Unity”53. Można było ją podzielić na dwie części, 

pierwsza z nich to przemówienie Snowa do obywateli Panem, a druga połowa pokazy-

wałą zakłócenia w transmisji Kapitolu, sygnał, który został przejęty przez rebeliantów 

z dystryktu 13. W początkowej części prezydent zwracał się do mieszkańców Panem, 

mówiąc, że stopień zjednoczenia narodu jest najwyższy w historii54. Niewątpliwie Snow 

chciał w ten sposób przekonać swoich poddanych, że system rządzenia krajem był 

najlepszy z możliwych, a buntowanie się przeciwko niemu jest walką z narodem. Obecni 

w filmie żołnierze sił pokojowych symbolizowali militarną potęgę Kapitolu, natomiast 

Peeta i Johanna wraz z prezydentem występowali w filmie, aby pokazać, że najsilniejsi 

z obywateli, zwycięzcy Igrzysk Głodowych, popierali Snowa, a dystrykty powinny 

zrobić to samo. Film byłby niezwykle podobny do tego, który został omówiony w sekcji 

„Mandatory Viewing”, gdyby nie zakłócenie w drugiej części treści audiowizualnej. 

Przez większość drugiej połowy filmu rebelianci próbowali przejąć transmisję, stąd 

dźwięki i obrazy związane z problemami w sygnale telewizyjnym. Na koniec Beete – 

uczestnik 75. Głodowych Igrzysk, uratowany przez rebeliantów – przekazał wiadomość, 

że symbol rebelii, Katniss Everdeen, żyje55. Ta treść audiowizualna stanowi materiał, 

który daje odbiorcom wgląd w propagandę Kapitolu i działania rebeliantów. Film był 

jednak tylko ciekawostką dla odbiorców, przyczyniając się do centralizacji franczyzy 

transmedialnej. 

Kolejny materiał transmedialny nosił tytuł „4D is the New 3D” („4D jest nowym 

3D”) i zawierał zarówno treści wideo, jak i opis56. O ile wideo było tylko ciekawym 

wykładem TED, który nie miał nic wspólnego z „Hunger Games” i transmediami, o tyle 

opisy pod nim zacierały granice między rzeczywistością a franczyzą transmedialną. 

Podkreślano tam, że druk 4D, nad którego rozwojem pracował prelegent, znacząco 

unowocześniłby wiele dziedzin życia mieszkańców Panem, począwszy od usprawnień 

medycznych, a skończywszy na ciągle zmieniającym się mieście Kapitolu. Niewątpliwie 

miasto, które mogłoby się zmieniać w każdej minucie, czy możliwość zmiany wystroju 

mieszkań w Kapitolu na życzenie jego właściciela, byłyby kolejnym marzeniem 

mieszkańców stolicy. Dlatego też „Capitol TV” postanowiła nagrodzić naukowców za 

ich pracę ku chwale Panem. Omawiany materiał transmedialny zawiera jedynie 

nieistotną dla fabuły ciekawostkę, czyli znowu jest następnym przykładem centralizacji 

franczyzy transmedialnej. Należy zaznaczyć jednak, że w porównaniu do większości 

analizowanych treści „4D is the New 3D” wyróżnia wzbogacanie franczyzy o wyda-

rzenia ze świata rzeczywistego. 

 
53 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/president-snows-presents-unity, [data dostępu: 15.05.2017]. 
54 Tamże. 
55 Tamże. 
56 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/this-week-in-panem:-4d-is-the-new-3d, [data dostępu: 15.05.2017]. 
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„Panemonium!” to kolejny materiał z działu „Panem News”, któremu warto się 

przyjrzeć, gdyż był to ciekawy przypadek propagandy Kapitolu. News przedstawiał 

ostatnie wydarzenia świadczące o poparciu dla narodu pod rządami Snowa. Między 

innymi wspominano w nim o statystyce, według której 93% mieszkańców Panem 

uważało, że naród jest zjednoczony57. Jest bardzo mało prawdopodobne, że nawet przed 

74. Głodowymi Igrzyskami, które rozpoczęły rebelię, większość obywateli czuła się 

usatysfakcjonowana. Z powodu żyjących ponad stan mieszkańców Kapitolu bieda 

i niedożywienie były wszechobecne, dlatego też ta statystyka wydaje się być niemal na 

pewno sfałszowana. Informacja o dumie z wywieszania flagi przez obywateli Panem 

było również prawdopodobnie kolejnym „fake newsem”, chyba że Strażnicy Pokoju 

zmuszali mieszkańców dystryktu do takiego działania58. Inne spontaniczne akty 

poparcia dla inicjatywy zjednoczonego narodu również były dość wątpliwe, gdyż jest 

mało prawdopodobne, że mieszkańcy pracowali przez 200 godzin z rzędu na chwałę 

Panem lub że dzieci z własnej nieprzymuszonej woli zaczęły przepisywać hymn naro-

dowy59. Mimo to, wiadomość ta przypomina praktyki krajów socjalistycznych, takie jak 

wcześniej wspomniana propaganda „udarników” czy inne wiadomości, które wychwalały 

spontaniczne przejawy poparcia dla systemu lub rządzących60. „Panemonium!” było 

więc ciekawym przypadkiem transmedialnej treści słowa pisanego, która przekazuje 

przesłanie propagandy Kapitolu. Informacje zawarte w „Panemonium” są więc jedynie 

ciekawostkami na temat świata franczyzy transmedialnej. W związku z tym „Panemonium” 

jest przykładem następnej treścią, która przyczynia się do centralizacji wspomnianej 

franczyzy. 

Wreszcie, film zatytułowany „Special Counsel: Peeta Mellark” („Specjalny Doradca: 

Peeta Mellark”) pozwalał mieć wgląd w to, jak Snow i inni rządzący ludzie z Kapitolu 

chcieli, by Peeta był postrzegany. „Mockingjay” przedstawia sytuację Peety z perspek-

tywy Katniss, dlatego w książce przedstawiony został głównie punkt widzenia rebeliantów. 

W filmiku Peeta został ogłoszony specjalnym doradcą Snowa61. Co ciekawe zazna-

czono, że Peeta zdecydował się wesprzeć władzę rządzącą Kapitolem, pełniąc rolę 

łącznika między Snowem a dystryktami dobrowolnie, nie pod żadną presją, podczas gdy 

w wywiadzie w książce pojawia się informacja, że był trzymany w pokoju pod strażą62. 

Było więc mało prawdopodobne, że decyzja Peety została podjęta dobrowolnie. Mimo 

to, „Capitol TV” przedstawiał Peetę w wiadomościach jako osobę, która przedkładała 

dobro zjednoczonego narodu ponad własne interesy. Informacje z książki, jak i ta 

wiadomość, pozwalają stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że Kapitol chciał 

wykorzystać młodego chłopaka przeciwko Katniss i liczył, że jego słowa i „niezależne” 

decyzje mogą powstrzymać rebelię. „Special Counsel: Peeta Mellark” pogłębiał więc 

wiedzę o tym, jak Kapitol chciał wykorzystać Peetę również propagandowo, dlatego był 

ciekawą treścią transmedialną. Niemniej, ponownie materiał ten zawiera tylko dodatkowe 

informacje na temat bohaterów, Peety i Snowa, przyczyniając się do centralizacji franczyzy 

transmedialnej. 

 
57 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/panemonium, [data dostępu: 15.05.2017]. 
58 Tamże. 
59 Tamże. 
60 https://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/udarnik/index.html, dz. cyt., [data dostępu: 17.01.2022]. 
61 http://www.thecapitol.pn/capitoltv/special-counsel-peeta-mellark, [data dostępu: 15.05.2017]. 
62 Tamże, Collins S., Mockingjay, Scholastic, 2010, s. 30. 
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3.2. Capitol Couture 

Poza „The Capitol PN” nieistniejąca już w 2022 roku strona internetowa „Capitol 

Couture” była największym źródłem treści transmedialnych wydawanych przez Lionsgate. 

Podczas gdy pierwsza strona skupiała się na prezentowaniu bardziej ogólnych wiado-

mości, często z propagandowym przesłaniem, strona „Capitol Couture” zajmowała się 

modą Capitolu i aspektami z nią związanymi. Strona została uruchomiona w styczniu 

2012 roku, na dwa miesiące przed premierą filmu „Hunger Games”, w marcu 2012 roku. 

Materiał „Capitol Couture”, który wprowadzał najwięcej szczegółów, znajdował się 

w dziale „Profile”, gdzie treści dotyczące postaci z Głodowych Igrzysk i mody Capitolu 

pogłębiały wiedzę o uniwersum, skutkując jego centralizacją. Na stronie znajdowały się 

także m.in. dwa poradniki, na które składały się porady dotyczące umieszczenia kwia-

tów w klapie garnituru etykiety zachowania oraz wywiad z prawdziwym wizażystą na 

temat zarostu bohatera trylogii. Internetowy magazyn miał również interaktywną stronę, 

gdyż organizowano konkursy na najlepszą stylizację. Kontynuacją „Capitol Couture” 

była również sprzedaż stylizowanych na Capitol ubrań w sklepie internetowym Net-a-

Porter oraz kosmetyków do makijażu, które pozwalały na uzyskanie wyglądu inspiro-

wanego jednym z trendów panujących w dwunastu dzielnicach. Pomysł strony został 

skrytykowany przez część fanów, ze względu na promowanie stylu życia Capitol, który 

został potępiony w trylogii. 

Dział „Capitol Couture” zatytułowany „Profiles” (profile postaci) zawierał cztery 

artykuły, z których trzy opisywały postacie z franczyzy „Hunger Games”, a czwarty, 

„Profile: The Capitol Males” (profile mężczyzn Kapitolu), przedstawiał trzy wywiady 

z męskimi postaciami znanymi z trylogii63. Jako że strona zajmowała się modą i aspek-

tami z nią związanymi we wszystkich artykułach sporo jest mowy o ubraniach i tkani-

nach. Dlatego też „Profiles” rozszerzały transmedialną franczyzę „Hunger Games” 

o szczegóły dotyczące sześciu postaci i sposobu ich ubierania się. Ponieważ artykuły 

o Effie, Cinnie i Snow oraz wywiady miały podobną formę i cel; poszerzenie wiedzy 

o postaciach głównie pod kątem mody; analizie zostanie poddany jeden artykuł i jeden 

wywiad. Ze względu na to, że Effie jest typową przedstawicielką Capitolu, wydaje się, 

że jej profil w przeciwieństwie do Cinny i Snow mógł być szczególnie interesujący dla 

odbiorców. W związku z tym poniższy opis skupi się na treściach prezentowanych 

w odniesieniu do jej osoby. Jeśli chodzi o wywiady, omówiony zostanie ten z Cezarem, 

który jest postacią charyzmatyczną, ale też dość stereotypowym obywatelem Kapitolu, 

ponieważ role Seneki i Klaudiusza w trylogii książkowej są niewielkie i w adaptacji 

filmowej zostały rozbudowane tylko w niewielkim stopniu. 

Effie Trinket to dość ciekawa postać, która przeszła przemianę na przestrzeni całej 

trylogii, a zwłaszcza jej filmowej adaptacji, w której to jej rola została znacznie rozbu-

dowana. Artykuł umieszczony został przed pierwszą częścią trylogii i dawał możliwość 

poznania stylu ubierania się Effie oraz jej zdania na temat igrzysk64. Okazała się ona 

postacią znaczącą i rozpoznawalną w świecie mody Kapitolu, gdyż już w pierwszym 

roku bycia mentorem na Głodowych Igrzyskach zauważono jej efektowny sposób ubie-

rania się i makijażu. Wspomniano również o zamiłowaniu Effie do butów65. Ponieważ 

 
63 http://74th.capitolcouture.pn/tagged/profiles/, [data dostępu: 15.05.2017]. 
64 http://74th.capitolcouture.pn/post/44877389219/profile-effie-trinket, [data dostępu: 15.05.2017]. 
65 Tamże. 
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była ona wzorem do naśladowania w tej dziedzinie, wielu projektantów chciało tworzyć 

dla niej obuwie, aby ich kreacje stały się sławne. W krótkim cytacie Effie wyjaśniła, że 

jej rolą była poprawa zachowania trybutów i przygotowanie ich do Głodowych Igrzysk. 

Niezwykle interesujący jest cytat, w którym mówi ona: Piękna prawda jest taka, że oni 

nie są dzikusami, oni po prostu potrzebują przykładu do naśladowania, podsumowując 

stosunek do trybutów większości ludzi z Kapitolu66. Przykład takiej postawy widoczny 

był podczas pierwszej wizyty Katniss w Remake Center (miejsce, w którym trybuci byli 

poddawani zabiegom upiększającym), kiedy to styliści doprowadzili ją do nieskazitelnego 

wyglądu67. Po tym procesie jeden z nich, Flavius, stwierdził: Doskonale! Wyglądasz 

teraz prawie jak człowiek68. Zatem „Profil” Effie Trinket pogłębiał wiedzę o postaci 

drugoplanowej w dziedzinie mody i jej początkowej postawie wobec Igrzysk Głodo-

wych, która odzwierciedlała nastawienie mieszkańców Kapitolu. 

Caesar Flickerman to prezenter, który od ponad czterdziestu lat przeprowadzał 

wywiady z trybutami i który przez ten czas nie zmienił się ani trochę69. Obecny w trylogii 

obraz osoby niesamowicie dbającej o własny wygląd można dostrzec również w wywia-

dzie. Caesar twierdzi, że inspiracji dla swojego stylu szuka w całym Panem, jednak 

podkreśla wyższość Kapitolu, mówiąc, że jest on swoistą stolicą mody70. Musi on być 

też swego rodzaju autorytetem w dziedzinie mody, podobnie jak Effie, gdyż padło 

pytanie o niezbędny element ubioru każdego mężczyzny Kapitolu, na które udzielił dość 

wyszukanej odpowiedzi nieskazitelna, alabastrowa poszetka utkana z prawdziwego 

jedwabiu motylkowego White Caper71. Ponadto Cezar musiał być świadomy najnow-

szych trendów, a także doceniać styl Prezydenta, gdyż na pytanie o najlepiej ubranych 

ludzi Obywateli odpowiedział, że Cinna i Snow są najlepsi w tej dziedzinie. Ponadto, 

jego styl bycia jako obywatela Kapitolu widać również w jego stwierdzeniu, że każdy 

powinien się pięknie ubierać, co świadczy o jego nieświadomości na temat biedy 

panującej w większości dzielnic, w których ludzie walczyli o kromkę chleba, a w kwestii 

ubioru nosili to, co posiadali72. Wywiad z Cezarem Flickermanem potwierdza wpraw-

dzie jedynie wagę, jaką przykłada on do swojego wyglądu, nie wnosząc przy tym 

nowych informacji do opisu postaci, pogłębia jednak wiedzę o słynnym prezenterze, 

zwłaszcza w kwestii jego upodobań modowych. Dodawanie nieistotnych dla fabuły infor-

macji o bohaterach jest często spotykaną formą materiału centralizujących franczyzę 

transmedialną, więc oba omawiane materiały z „Profiles” są treściami tego typu. 

„Capitol Couture” udostępniał również swoim czytelnikom dwa przewodniki, jeden 

dotyczący kwiatów w klapach garniturów, a drugi etykiety Kapitolu. Jako że prezydent 

Snow był uważany za wzór do naśladowania w kwestii ubioru, pierwszy z przewodników 

zachęcał obywateli do noszenia garnituru również w połączeniu z jakimś kwiatem. 

W pierwszym przewodniku zaproponowano sześć rodzajów kwiatów, które pasowałyby 

do klapy, np. tulipan czy zielony storczyk. Co ciekawe, wśród polecanych ozdób 

garniturowych nie ma róż, co mogło sugerować, że tego typu przywilej zarezerwowany 

 
66 Cyt. za: http://74th.capitolcouture.pn/post/44877389219/profile-effie-trinket, [data dostępu: 15.05.2017]. 
67 Collins S., Hunger Games…, s. 70-78. 
68 Cyt. za: Collins S., Hunger Games…, s. 72. 
69 Collins S., Hunger Games…, s. 143-144. 
70 http://74th.capitolcouture.pn/post/44106827228/the-capitol-male, [data dostępu: 15.05.2017]. 
71 Cyt. za: http://74th.capitolcouture.pn/post/44106827228/the-capitol-male, [data dostępu: 15.05.2017]. 
72 Tamże. 



 

Marceli Pławski 
 

30 

 

jest tylko dla prezydenta Snowa73. To, czego większość mieszkańców Panem nie wie-

działo, to prawdziwy powód noszenia przez prezydenta Snowa pewnego rodzaju kwiatów 

w klapie garnituru. Poprzez eliminowanie ewentualnej opozycji politycznej podczas 

oficjalnych bankietów, na których zatruwano jedzenie, Snow zdołał utrzymać swoją 

pozycję przez wiele lat74. Jednak, aby nie wzbudzać podejrzeń, prezydent również 

spożywał truciznę, a po bankietach zażywał antidotum75. Mimo to trucizna na dłuższą 

metę odbiła się na zdrowiu Snowa, gdyż np. jego oddech cuchnie krwią, więc aby wyci-

szyć ten smród, nosił on genetycznie zmienione róże76. Działania prezydenta zapocząt-

kowały zatem nową modę na Kapitolu. Moda na kwiaty w klapie ma najprawdopodobniej 

przede wszystkim odwrócić uwagę od podejrzeń co do prawdziwego powodu stojącego 

za takim sposobem ubierania się. 

Drugi poradnik był autorstwa Effie Trinket i dotyczył etykiety Kapitolu77. Porady 

skierowane były do ludzi z „mniej wyrafinowanych obszarów Panem”, co po raz kolejny 

ukazywało poczucie wyższości mieszkańców Kapitolu nad mieszkańcami dzielnic78. 

Większość fragmentów poradnika jest obecna w etykiecie współczesnego świata. Zacho-

wania, takie jak jedzenie przy użyciu odpowiednich sztućców, ukrywanie negatywnych 

emocji za delikatnym uśmiechem czy brak ruchu się w trakcie przygotowywania się do 

wyjścia na scenę przez charakteryzatorów, były uznawane za element właściwego 

zachowania podczas oficjalnych spotkań. Jednak pozostałe rady mogły wydawać się do 

pewnego stopnia dziwne. O ile przesadna artykulacja może być w niektórych przypad-

kach cenna, o tyle przesadne podkreślanie tylko jednej głoski, czyli „s”, w każdym 

świecie skutkowałoby prawdopodobnie śmiesznością79. Kolejna rada sugerująca podawanie 

od piętnastu do czterdziestu posiłków podczas bankietu również była dość nietypowa, 

gdyż prawdopodobnie nikt nie jest w stanie spożyć tylu dań, jednak trylogia czyni ją 

zrozumiałą, bowiem wspomina się w niej, że ludzie Capitolu podczas hucznych przyjęć 

brali leki na wymioty, aby móc zjeść każdy posiłek80. Ostatnia rada dotycząca podcho-

dzenia do siebie z wyjątkową ostrożnością była przydatna podczas przebywania 

w Kapitolu ze względu na niezwykłe peruki jego mieszkańców81. Choć we współczesnym 

świecie niektórzy ludzie z pewnością również noszą peruki, to jednak zazwyczaj nie są 

one tak duże i niezwykle wyszukane jak te z Kapitolu. Dlatego też oba przewodniki 

wzbogacają uniwersum o wiedzę na temat pewnych aspektów mody i etykiety Capitolu 

w sposób, który nie wnosi żadnych istotnych faktów czy nowych wątków do transme-

dialnej franczyzy, tym samym przyczyniając się do centralizacji tej franczyzy. 

Kolejny omawiany materiał transmedialny również odzwierciedla styl magazynu 

mody „Capitol Couture”, gdyż porusza temat zarostu twarzy Seneki Crane'a. Wywiad 

 
73 http://74th.capitolcouture.pn/post/44106951564/presidents-order-get-a-lapel-and-a-flower-now, [data: dostępu 

15.05.2017]. 
74 Collins S., Mockingjay…, s. 192. 
75 Tamże. 
76 Collins S., Catching Fire, Scholastic, Londyn, s. 23. 
77 http://74th.capitolcouture.pn/post/44106872328/effies-enlightening-etiquette-guide, [data dostępu: 15.05.2017]. 
78 Tamże. 
79 Armstrong E., Over-Articulation, http://voiceguy.ca/blog/voiceguy/over-articulation, [data dostępu: 

22.04.2017]. 
80 http://74th.capitolcouture.pn/post/44106872328/effies-enlightening-etiquette-guide, dz. cyt., 

Collins S., Catching Fire…, s. 92. 
81 Collins S., Catching Fire…, s. 22, 29, 53. 
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z Ve Neill zatytułowany „An Exclusive Interview with Make-up Master/Beard Architect 

Ve Neill” (wywiad na wyłączność z makijażystką i barberką Ve Neill) zacierał granicę 

między rzeczywistością a fikcją, podobnie jak wspomniany wcześniej opis pod arty-

kułem „4D is the New 3D”82. Zjawisko to spowodowane było zaangażowaniem słynnej 

wizażystki w rozmowę o brodzie jednego z bohaterów franczyzy transmedialnej. 

W wywiadzie omówiony został proces przygotowania skomplikowanego zarostu83. 

Ve Neil skomplementowała także oczy Seneki i stwierdziła, że broda nie tylko podkreśla 

tę cechę twarzy Gamemakera, ale także czyni jego wygląd wyjątkowym i niepowtarzal-

nym84. Gdy mowa o ogromnej popularności brody Seneki wśród mieszkańców Kapitolu, 

wizażystka udzieliła kilku rad, jak osiągnąć taką fryzurę. Wywiad był ciekawym 

materiałem wykorzystującym elementy fikcji. Treść audiowizualna omawiała bardzo 

drobny element modowy, jakim jest dbanie o zarost, w związku z czym przyczynia się 

ona do centralizacji franczyzy transmedialnej.  

„Capitol Couture” zachęcał również swoich odbiorców do aktywnego udziału 

w tworzeniu magazynu, organizując wśród nich konkurs na najlepszą stylizację. 

W czterech konkursach fani mieli za zadanie zaprojektować odpowiednio: buty, makijaż, 

ubranie Peety oraz strój na oficjalną okazję. Ponieważ trzecie wyzwanie wymagało 

przygotowania własnej stylizacji dla jednego z głównych bohaterów „Hunger Games”, 

czyli Peety, zwycięski materiał z niego najbardziej pogłębia uniwersum, gdyż daje 

informacje nie tylko o modzie Kapitolu, ale także o jednym z bohaterów. W wyzwaniu 

fani zostali poproszeni o przygotowanie stylizacji dla Peety w związku z nadchodzącym 

wywiadem85. W konkursie było trzech zwycięzców, z których każdy zaprezentował 

odmienny zestaw ubrań. Mimo że prace fanów są przykładem fan-fikcji, to prezento-

wane są w oficjalnym kanale transmedialnym Lionsgate, dlatego też zostaną omówione 

w dziale „Capitol Couture”. Zwycięzców nie wyłoniło głosowanie fanów, lecz jury 

serwisu, dlatego też stylizacje można uznać za pasujące do mody Capitolu. Pierwsza 

z nich była dość ekstrawagancka ze względu na asymetryczny krój ubrania i kolory 

przechodzące od ciemnego w górnej części do jasnego przy spodniach, dlatego można 

ją uznać za przykład kolorowej, standardowej części mody Capitolu86. Druga stylizacja, 

w której Peeta jest przedstawiony w brązowym garniturze z kwiatem na klapie, była 

prawdopodobnie nawiązaniem do stylu Snowa, który jest niezwykle popularny wśród 

mieszkańców Kapitolu87. Wreszcie trzeci zestaw ubrań o nazwie „The Hottest Flame”88 

utrzymany był w jasnobrązowej tonacji kolorystycznej z pomarańczowymi, ognistymi 

detalami, które prawdopodobnie nawiązywały do płonącego stroju Peety z ceremonii 

otwarcia89. 

Kolejnym krokiem Lionsgate po stworzeniu strony „Capitol Couture”, która promo-

wała modę Kapitolu, było zaoferowanie kupna wybranych ubrań oraz kosmetyków do 

 
82 http://74th.capitolcouture.pn/post/44106930739/an-exclusive-interview-with-make-up-master-beard, [data 

dostępu: 15.05.2017]. 
83 Tamże. 
84 Tamże. 
85 http://74th.capitolcouture.pn/post/44106922540/peeta-has-been-prepped-district-style-challenge-3, [data 

dostępu: 15.05.2017]. 
86 Tamże. 
87 Tamże. 
88 Tamże. 
89 Collins S., Hunger Games…, s. 76-81. 
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makijażu. W listopadzie 2013 roku rozpoczęła się sprzedaż ubrań z kolekcji zatytułowanej 

„Capitol Couture” autorstwa Trish Summervile90. Ubrania były sprzedawane za po-

średnictwem internetowego sprzedawcy luksusowej mody Net-A-Porter.91 Kolekcja 

składała się z siedemnastu ubrań, z których każde zawierało znak charakterystyczny 

Katniss – strzały albo łuk92. Gdy weźmie się pod uwagę dość wysoką cenę ubrań, która, 

najtańszy element kolekcji, t-shirt, kosztował 60 funtów, wydaje się, że tak luksusowy 

sklep internetowy był dobrym miejscem na zaoferowanie kolekcji. Co najważniejsze, 

cena wszystkich ubrań była istotna z punktu widzenia całej franczyzy, gdyż ze względu 

na dochody przeciętnego obywatela ubrania o takiej cenie były zbyt drogie dla przeciętnej 

osoby. Przypomina to sytuację Panem, w której pewne przywileje, zarówno tak podsta-

wowe jak stałe dostawy żywności i prądu, jak i te bardziej wyszukane, jak luksusowe 

ubrania, były w większości zarezerwowane tylko dla obywateli Kapitolu93. 

„Capitol Couture” oraz sprzedawane ubrania spotkały się z krytyką, ponieważ pro-

mowały modę, a tym samym styl życia Capitolu, który został potępiony przez Suzanne 

Collins w jej trylogii. Rzeczywiście, gdyby istniał wszechświat taki jak Panem, magazyn 

modowy jako „Capitol Couture” i kolekcje takie jak „Capitol Couture” i „Capitol 

Collection” miałyby w nim swoje miejsce94. Ponadto cena linii ubrań, która wykluczała 

możliwość ich zakupu dla większości obywateli, przypominała również Panem, w którym 

tylko uprzywilejowani obywatele Capitolu, mogli aktywnie uczestniczyć w konsump-

cjonizmie, a reszta mogła to robić jedynie biernie, oglądając modę Capitolu czy wystawne 

bankiety w telewizji. Suzanne Collins stwierdziła jednak, że kampanie transmedialne 

Lionsgate nie przekręciły przesłania trylogii i podejście promujące Kapitol i jego styl 

życia były mile widziane95. Mimo to nasuwa się pytanie: czy transmedialne materiały, 

które promowały brutalną kulturę Głodowych Igrzysk i konsumpcjonizmu, nie wypaczyły 

przesłania trylogii, która przestrzega przed tymi ideami?96 Trudno rozstrzygnąć tę 

kwestię, gdyż granica między ciekawymi materiałami transmedialnymi a promowaniem 

wartości Kapitolu jest cienka, dlatego kampania transmedialna Lionsgate zdecydowanie 

prowokuje do myślenia, a wspomniana krytyka nie powinna dziwić. 

4. Podsumowanie 

W niniejszym artykule omówiony został fenomen kulturowy transmediów na przy-

kładzie franczyzy transmedialnej „Hunger Games”. Transmedialność polega na budo-

waniu narracji poprzez różne platformy medialne. Zjawisko to jest wykorzystywane 

przez franczyzy transmedialne, marki o fikcyjnej treści używające różnych mediów do 

kreowania narracji. Obecnie, najczęściej główną osią narracji transmedialnej jest 

telewizja, filmy kinowe tak jak chociażby w przypadku odnoszącej znaczne sukcesy 

franczyzy „Marvel Cinematic Universe”. Ciągle rozwijająca się technologia czy obecna 

forma mediów, która w znacznym stopniu umożliwia współuczestnictwo odbiorców 

 
90 Smith L., The Hunger Games clothing line for Net A Porter is here, http://www.glamourmagazine.co.uk 

/article/hunger-games-clothing-line-launches-at-net-a-porter, [data dostępu: 19.01.2022]. 
91 Balkind N., Fan Phenomena…, s. 52. 
92 Smith L., The Hunger Games Capitol Couture Collection, http://www.glamourmagazine.co.uk/gallery/ 

hunger-games-capitol-couture-by-trish-summerville-net-a-porter, [data dostępu: 19.01.2022]. 
93 Collins S., Hunger Games… 
94 Balkind N., Fan Phenomena…, s. 54. 
95 Tamże, s. 56. 
96 Tamże s. 54. 



 

Fenomen transmediów na przykładzie franczyzy transmedialnej „Hunger Games” 
 

33 

 

w kreowaniu treści dotyczących danych utworów, przyczyniły się do znaczącego roz-

woju popularności fenomenu transmediów. Istnieje już wiele franczyz transmedialnych 

odnoszących sukcesy, takich jak „Star Trek”, „Star Wars”, „Assassin’s Creed” czy 

wspomniany „Marvel Cinematic Universe”, a w nadchodzących latach będą z pewno-

ścią powstawać kolejne. 

Jednym z możliwych sposobów badania transmediów jest określenie stopnia ich 

centralizacji. Zależnie od tego czy kreowane treści wprowadzają nowe istotne informacje, 

postaci, wątki, czy też tylko są ciekawostkami o fikcyjnym świecie, np. życiu codzien-

nym jego mieszkańców, franczyza może być, odpowiednio, scentralizowana lub 

zdecentralizowana. Przynależność do jednej z tych kategorii zależy od ilości materiałów 

wprowadzających istotne treści lub będących ciekawostkami o świecie. Określenie 

stopnia centralizacji pozwala badać i kategoryzować franczyzy transmedialne pod 

określonym kątem i może stanowić jedną z metod w trakcie prac badawczych nad 

franczyzami. 

W ramach zilustrowania rozważań teoretycznych, jak i analizy stopnia centralizacji 

badaniom została poddana franczyza transmedialna „Hunger Games”. Zanalizowano 

treści przedstawione na dwóch stronach internetowych, „Capitol PN” i „Capitol 

Couture” które były głównymi źródłami treści transmedialnych wykreowanych na bazie 

serii filmów. „Capitol PN” to strona, która miała stanowić oficjalne źródło informacji 

dystrybuowanych przez Kapitol. Wśród treści można było znaleźć wiele treści 

propagandowych, wspierających rządzący reżim. Poza tym znaleźć można tu było wiele 

informacji na temat życia codziennego mieszkańców Panem, które nie zostały przed-

stawione w serii filmów stanowiących bazę dla franczyzy transmedialnej, czy też 

„dołączyć do walki” przeciwko reżimowi, biorąc udział w hakowaniu strony głównej. 

„Capitol Couture” był stroną o charakterze modowym. Zawarte na stronie filmy, teksty, 

wywiady czy grafiki odnosiły się do wyborów dotyczących ubrań, wyglądu czy też 

etykiety zachowania. Chociaż strona zajmowała się głównie aspektem modowym, to 

w większości jej treści można było również odnaleźć propagandowe podteksty. Trans-

medialne materiały z obu stron internetowych nie wprowadzały nowych bohaterów czy 

wątków, lecz były ciekawostkami pogłębiającymi wiedzę o świecie „Hunger Games”. 

W związku z tym franczyza transmedialna „Hunger Games” jest franczyzą zcentrali-

zowaną.  

Powyższe rozważania stanowią pogłębioną analizę franczyzy transmedialnej świata 

„Hunger Games” i mogą stanowić przykład badań nad ciekawym i coraz bardziej po-

wszechnym aspektem kreowania fikcyjnych światów, w których to interakcja z odbior-

cami stanowi ważny aspekt sukcesu – także, a być może przede wszystkim – komer-

cyjnego danego dzieła. 
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Fenomen transmediów na przykładzie franczyzy transmedialnej „Hunger 

Games” 

Streszczenie  

Niniejszy artykuł omawia zjawisko budowania narracji poprzez różne platformy medialne, czyli transme-

dialności, oraz analizuje ten fenomen na przykładzie franczyzy transmedialnej „Hunger Games”. Chociaż 

transmedia obecne są w kulturze już co najmniej od 70 lat, kiedy to były realizowane filmy i seriale radiowe 

o Supermenie, to w ostatnich latach poprzez rozwój technologii oraz zmianę charakterystyki mediów zja-

wisko transmediów staje się coraz bardziej popularne. Zwłaszcza rozwój internetu sprzyja temu zjawisku, 

ponieważ media internetowe najczęściej umożliwiają aktywny w nich udział poprzez portale społeczno-

ściowe, komentarze pod treściami czy inne formy uczestnictwa. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej 

franczyz transmedialnych, marek o fikcyjnej treści, których narracja jest rozłożona na różne media. 

Franczyzy, takie jak „Marvel Cinematic Universe”, „Star Wars”, „Star Trek” czy „Assassin’s Creed” odnoszą 

ostatnio znaczne sukcesy. 

W artykule wprowadzono oraz użyto do analizy metodę określania stopnia centralizacji franczyzy transme-

dialnej. Materiały, które wprowadzają istotne wątki czy też nowych bohaterów przyczyniają się do decentra-

lizacji franczyzy. Treści, które pogłębiają wiedzę o fikcyjnym świecie franczyzy, np. ciekawostki o życiu 

codziennym mieszkańców czy informacje o modzie, przyczyniają się do centralizacji franczyzy. Zależnie 

od ilości materiałów przynależących do jednej lub drugiej kategorii franczyza transmedialna może być 

zdecentralizowana lub scentralizowana. Metoda badawcza została użyta do analizy franczyzy „Hunger 

Games”, jednak może być używana do analizy dowolnej franczyzy transmedialnej w przyszłości. 

W części praktycznej artykułu poddane analizie zostały dwie strony internetowe z transmedialną zawartością, 

które były najistotniejszym elementem transmedialnej kampanii promocyjnej franczyzy „Hunger Games”. 

Strony „Capitol PN” i „Capitol Couture” zawierały zawartość transmedialną, która pozwoliła określić fran-

czyzę „Hunger Games” jako scentralizowaną. Obie strony zawierały znaczną ilość treści transmedialnych, 

w związku z czym omówione zostały wybrane przykłady artykułów, wywiadów filmów czy grafik. Na 

stronie internetowej „Capitol PN” reprezentującej fikcyjny reżim Kapitolu można było znaleźć wiele 

materiałów propagandowych, chwalących rządzących, ale i informacje o życiu codziennym mieszkańców 

całego Panem. Z kolei materiały dostępne na „Capitol Couture” przedstawiały modę fikcyjnego uniwersum, 

zawierały omówienie elementów wyglądu, np. brody, czy też etykiety zachowania. 

Słowa kluczowe: transmedia, franczyza transmedialna, Hunger Games, Igrzyska Śmierci, Suzanne Collins 
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Mateusz Żmudziński1 

Archeologia a historia, kilka słów o źródłach 
do siostrzanych nauk 

1. Wstęp 

Historia i archeologia przeszły długą drogę od czasu kiedy pierwsza zajmowała się 
dziejami politycznymi, a druga pradziejami. Obie dyscypliny znacznie poszerzyły swoją 
problematykę badawczą i bazę źródłową2. Mimo iż historycy oraz archeologowie 
interesują się często zbliżonymi zagadnieniami (archeologowie z powodzeniem badają 
czasy historyczne, a nawet współczesne)3, to jednak nie zawsze mają zbieżne poglądy 
i identycznie interpretują przebieg procesu dziejowego4. W ramach samej zaś archeologii 
istnieją też różne teoretyczne modele5, filozoficzne uwarunkowania i metody pracy6, co 
powoduje, iż można uzyskiwać odmienne spojrzenie na różne aspekty zjawisk. Zmienia 
się też spojrzenie na te same źródła i problemy badawcze7. Badacze posługują się nieco 
odmiennymi warsztatami pracy, co też ma wpływ na osiągane wyniki8. Problem stanowi 
też niehomogeniczność obu nauk9. O tym jak bardzo wiele łączy, a zarazem dzieli, obie 
nauki dyskutuje się już od wielu lat10, a mimo to, zdaniem autora można zauważyć 
potrzebę wyjaśniania kolejnych problemów badawczych, które powstają na stykach obu 
dziedzin11. Archeologowie zauważyli przy tym nowe pola badawcze w tym poznanie 
globalizmu, kolonializmu czy europocentryzmu12.  

 
1 mateusz.zmudzinski@uwr.edu.pl, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski, orcid.org// 0000-0002-
5771-6099. 
2 Por. Strzelczyk J., Współpraca historyków i archeologów w oczach historyka, [w:] Brzostowicz M., Przybył 
M., Sikorski D. (red.), Archeologia versus historia. Historia versus archeologia, czyli jak wspólnie poznawać 
średniowiecze?, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2012, s. 21. 
3 Por. Zalewska A.I. (red.), Archeologia współczesności, SNAP, Warszawa 2016. 
4 Minta-Tworzowska D., Interdisciplinary research and archaeology, Archeologia Polona 44, 2006, s. 44-46. 
5 Por. Tabaczyński S., Cyngot D., Marciniak M., Zalewska A. (red.), Przeszłość społeczna. Próba 
konceptualizacji, Poznań 2012. 
6 Mina-Tworzowska D., Archeologiczne rekonstrukcje świata pradziejowego wobec krytyki postmoder-
nistycznej, Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 186-187, Renfrew C., Bahn P., Archeologia, teorie metody praktyka, Prószyński i spółka, Warszawa 2016.  
7 Machajewski H., Archeologia o Wielkopolsce u schyłku starożytności – osiągnięcia i porażki, [w:] Przybył 
M., Winiarska-Kabacińska M. (red.), Archeologia wobec wyzwań współczesności. Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Wydawnictwo 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010, s. 35-45. O uczciwości zawodowej związanej 
z interpretacją źródeł – patrz – Kowalczyk-Heyman E., Blaski i cienie współpracy historyków i archeologów 
średniowiecza, [w:] Brzostowicz et alii, Dzieło cytowane, s. 27. 
8 Por. Topolski J., Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005; Miśkiewicz B., Wstęp 
do badań historycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988; Ihnatowicz I., Vademecum do badań 
nad historią XIX i XX wieku, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1967-1968; Minta-Tworzowska 
D., Źródło, ślad, artefakt, rzecz, przedmiot, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Tabaczyński S., 
Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.), Poznań 2012, s. 137-216; Ławecka D., Wstęp do archeologii, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.  
9 Marciniak A., Paradygmaty badawcze w archeologii, s. 853, [w:] Tabaczyński et alii, Przeszłość społeczna… 
10 Por. Finley M.J., Archaeology and History, Daedalus, 100 (1), s. 168-186. 
11 Por. Domańska E., Urbańczyk P., Archeologia i historia, [w:] Tabaczyński et alii, Przeszłość społeczna…, 

s. 852-868.  
12 Domańska E., Urbańczyk P., dz. cyt. s. 863. 
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W poniższej publikacji autor pragnie zwrócić uwagę na problem wiarygodności 

źródeł i kwestię manipulacji źródłami. Wzajemne zestawianie i porównywanie tekstów 

pisanych i źródeł archeologicznych pozwala stawiać pytania, w jakich zakresach są one 

w pełni wiarygodne, a w jakich tylko częściowo. Niestety wciąż się zdarza, iż teksty 

historyczne są czytane bezrefleksyjnie, co czasami prowadzi do stworzenia zniekształ-

conego obrazu świata, czy jednostronnego spojrzenia na historię. Nawet pobieżna weryfi-

kacja tekstu za pomocą źródeł materialnych może ukazać zupełnie inne aspekty zjawisk.  

2. Charakterystyka źródeł historycznych 

Jesteśmy przyzwyczajeni z pewnym zaufaniem czytać relacje świadków określonych 

wydarzeń historycznych. Wydaje się nam niejednokrotnie, że osoba opisująca konkretne 

zajście zrobiła to rzetelnie. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi, iż autor ukazuje nie 

koniecznie obiektywny obraz zdarzeń, a jedynie swoją własną wizję zdarzeń. To może 

wiązać się z jego poglądami, uprzedzeniami czy wcześniejszymi doświadczeniami. Nie 

zawsze da się to zweryfikować, jednak warto sprawdzać rzetelność i wiarygodność 

relacji, aby nie uwiarygadniać i utrwalać dawnych plotek, oszczerstw czy fantazji. Jeśli 

dysponujemy jedynym opisem zdarzenia, a brzmi on wiarygodnie, zazwyczaj przyjmu-

jemy go bez zastrzeżeń. Czy tak faktycznie wyglądała dana bitwa lub wojna? Nie zawsze 

znamy właściwą odpowiedź na to pytanie. Mamy przy tym zazwyczaj świadomość, że 

spisane po latach relacje mogą być osobistymi odczuciami, a nie koniecznie zawsze 

przedstawiać precyzyjny, prawdziwy obraz wypadków. Z tego powodu właśnie wcze-

śniejsze relacje bywały później sprawdzane. Przykładem takiej weryfikacji tekstów mogą 

być opisy wydarzeń z czasów nauczania Jezusa, spisywane po latach przez Ewangelistów, 

które po latach były porównywane i ujednolicane. Czytelnik zauważa, że różnice pole-

gają na drobiazgach, które jednak nie wykluczają żadnego z punktów widzenia. Najwyżej 

jeden ewangelista podał szczegóły, na które inny nie zwrócił uwagi, ale nie znajdziemy 

dziś sprzecznych informacji, które zweryfikowano i w razie potrzeby usunięto. 

W. Konkol, badając gesty zniewagi i opisując dramatyczne sytuacje związane ze skazaniem 

i ukrzyżowaniem Jezusa, zwracała uwagę na to, iż ewangelista Mateusz spostrzegł i zapa-

miętał inne szczegóły niż Łukasz13. W przypadku tekstów starożytnych dodatkowym 

problemem może stawać się kwestia ich kolejnych tłumaczeń, które mogą nieco 

zmieniać znaczenie. Z tego powodu w wielu wypadkach koniecznością staje się sięganie 

po oryginały lub ewentualnie wyjątkowo dobre wydania. Podobnie jak autorzy Biblii, 

również historiografowie chętnie przedstawiali dzieje wojen i bitew, jednak po upływie 

czasu w opisie walk liczba pokonanych wrogów mogła zaskakująco wzrastać, liczba 

obrońców maleć, a jedynym ojcem sukcesu może stać się piszący relację czy przed-

stawiany w panegiryku14. Przykładowo, podczas jednej z potyczek przeciwnicy Aleksandra 

Wielkiego mieli stracić aż 1000 wojowników, a on tylko 4015. Trudno wierzyć w takie 

wyliczenia antycznych dziejopisarzy. Czytając je, można stawiać pytanie czy liczby są 

zupełnie wymyślone, czy może nie liczono zabitych, ale o niższym statusie społecznym, 

sojuszników, a nie „swoich”. W dzisiejszej Bułgarii w rejonie zmagań z czasów X wojny 

rosyjsko-tureckiej w latach 1877-1878 o strategiczną przełęcz Šipka między armią 

 
13 Konkol W., Gesty zniewagi w świetle późnośredniowiecznych przekazów pisanych i ikonograficznych o Męce 

Pańskiej, Studia z dziejów średniowiecza, 21, 2017, s. 64.  
14 Nawotka K., Aleksander Wielki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 425. 
15 Tamże, s. 206. 
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carską a osmańską, łatwo znaleźć groby poległych tam pojedynczych carskich oficerów, 

ale już trudniej odnaleźć masowe mogiły żołnierskie. Na ich grobach nie zawsze 

umieszczano jakiekolwiek napisy kogo tam pochowano. W jednej tylko, z czterech 

toczonych tam bitew, poległo 4 tysiące carskich żołnierzy i około 10 tysięcy poddanych 

sułtana. Po tysiącach zamarzniętych żołnierzy, także Polaków w carskich mundurach, 

niemal nie ma śladu. Nie widać też grobów tureckich żołnierzy, gdyż pokonanych nikt 

nie upamiętniał. Widzimy tu, iż źródło pisane nie musi być pomocne, bo jego brak może 

sugerować brak zjawiska. Może też być mylące. Z tego powodu nie sposób też dać wiarę 

m.in. relacjom polskiego szlachcica, uczestnika kilku wojen, Jana Chryzostoma Paska 

(żyjącego w latach 1636-1701), którego jednostka wojskowa, według chełpiącego się 

pamiętnikarza miała pokonywać zdumiewająco wielkie siły wroga, czy wygrywać 

w każdej potyczce i bójce16. Liczba żołnierzy, którzy uczestniczyli w danym epizodzie 

wojennym wcale nie musi odpowiadać oczekiwaniom czytelnika, który znając wielkość 

pułków lub dywizji może myśleć, iż biorące udział w walkach jednostki szły do boju 

w stałym składzie. W warunkach długotrwałych marszy czy to armii starożytnych, jak 

Aleksandra Macedońskiego czy w czasach nowożytnych, jak myślimy o armiach napo-

leońskich lub uczestniczących w II Wojnie Światowej, liczba żołnierzy wyraźnie topniała 

na skutek śmierci, okaleczenia w walkach, chorób lub dezercji. Dlatego nie można 

stosować prostego przelicznika wielkości legionu rzymskiego lub nowożytnej dywizji, 

aby uznać, jakimi siłami nacierano w określonej bitwie. Sztandary bojowe niosą czasem 

skromne niedobitki wielkich formacji17. Jednostka wojskowa, docierając do celu, nie jest 

już tak liczna jak w chwili jej rekrutacji. Po stoczeniu kilku bitew, przejściu przez góry 

lub pustynie, forsowaniu rzek, przetrwaniu zim czy upałów może być „swoim własnym 

cieniem”. Nie wolno więc automatycznie przeliczać zaangażowanych sił zbrojnych, 

licząc sztandary pułkowe. Tu źródło pisane możne nas poważnie mylić. Bez weryfikacji 

stanu osobowego nie da się ustalić, jakie siły uczestniczyły w określonym wydarzeniu. 

Co gorsza, autorzy niektórych źródeł mogą celowo wprowadzać w błąd. Jeśli spojrzymy 

na obronę Wielkiej Brytanii przed hitlerowcami, przez pryzmat pamiętników premiera 

Wielkiej Brytanii W. Churchilla (żyjącego w latach 1874-1965), to trudno w nich znaleźć 

polskich lotników, którym w wielotomowym dziele nie poświęcono nawet jednej 

strony18. Rola polskich lotników w bitwie o Anglię została celowo umniejszona. Ślady 

bytności polskich dywizjonów łatwiej znaleźć w archiwach brytyjskich oraz w postaci 

bezpośrednich znalezisk z dziedziny archeologii militarnej19. Cofając się do starożytności, 

według A. Ziółkowskiego badanie dziejów Rzymu wiąże się z analizami semantycz-

nymi, gdyż w antycznych tekstach przeciwnicy są nazywani buntownikami lub zdrajcami, 

a imperializm rzymski jest uznawany za uzasadnioną konieczność dziejową20. W ten oto 

sposób w nowożytnej historiografii nieświadomie podtrzymywana jest rzymska optyka 

imperialna, w imię której dokonywano krwawych najazdów. Taką metodę przedsta-

wiania konieczności dziejowej stosowały później różne kraje kolonialne czy krwawi 

agresorzy, choćby konkwistadorzy oraz władcy dokonujący rozbiorów Polski. W dwu-

 
16 Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki…, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pamietniki.pdf, s. 33. 
17 Por. Nawotka K., dz.cyt., s. 180. 
18 Por. Churchill W., Druga Wojna Światowa, t. 1-12, Phantom Press, Warszawa 1995-1996. 
19 Por. Olson L., Cloud S., A question of Honor. The Kosciuszko Squadron. Forgotten Heroes of World War II, 

Vintage Books, New York 2004, s. 193, 195. 
20 Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2005, s. 171. 
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dziestym wieku osoby o niejasnej przeszłości mogły napisać wspomnienia lub udzielić 

wywiadu i ich czytelnik dowiaduje się, że np. czołowy współpracownik Hitlera Albert 

Speer (żyjący w latach 1905-1981), człowiek, który odpowiadał m.in. za zniewolenie 

i pracę tysięcy robotników przymusowych na rzecz hitlerowców jakoby miał całkowicie 

czyste ręce21. Dopiero weryfikacja dokumentów spowodowała obalenie mitu, jaki 

tworzył wokół siebie ten „dobry nazista”22. Ile jednak podobnych mitów do dziś nie 

zostało zweryfikowanych, choćby z braku dokumentów lub świadków, tego nie da się 

ustalić. Czas bezwzględnie zaciera ślady, eliminuje świadków. Przykładem takiej sytuacji 

może być powojenny proces zbrodniarza wojennego, Hansa Krűgera (1909-1988), 

byłego szefa Gestapo w Stanisławowie, winnego rozstrzelania 250 polskich inteligentów 

w Stanisławowie oraz mordu profesorów lwowskich, którego po wojnie obrona z braku 

podpisanych przez niego dokumentów, mimo wiarygodnych świadków usiłowała ogłosić 

niewinnym. Dopiero relacja Karoliny Lanckorońskiej (1898-2002), która oświadczyła 

w sądzie, iż ludobójca sam jej się pochwalił wydaniem rozkazu zamordowania 

profesorów lwowskich była silniejsza niż brak dokumentów23. Brak źródeł pisanych 

wcześniej uznawano za informację świadczącą o niewinności zbrodniarza wojennego. 

Jeśli zbrodnicze rozkazy bywały wydawane nie na piśmie a ustnie, a tak często bywa 

zarówno w systemach totalitarnych, jak i organizacjach przestępczych, to w świetle 

współczesnych europejskich systemów prawnych trudno doprowadzić do skazania, gdy 

z braku dowodów obowiązuje domniemanie niewinności oskarżonych. O tym, czy 

dokonano ludobójstwa i kto tego dokonał mogą świadczyć metody archeologiczne. 

Mimo ukrycia właściwych dokumentów lub tworzenia zafałszowanych, ekshumacje np. 

z Katynia jednoznacznie wskazały NKWD jako winnych zbrodni24. Archeolodzy rozpo-

znali radzieckie kule karabinowe, moskiewskie gazety w kieszeniach zabitych i inne 

przedmioty oraz ślady procedur, które jednoznacznie wskazały krąg morderców25. Sposób 

ułożenia ciał, z rozrzuconymi rękami świadczył nawet o dobijaniu niektórych ofiar strza-

łem z pistoletu26. Wprawne oko archeologa pozwalało na niezwykle precyzyjne ustalenie 

okoliczności zbrodni. Widząc w kieszeniach resztki radzieckich gazet, można nawet 

podawać daty kiedy oficerowie czytali sowiecką prasę. Wkrótce po wydrukowaniu gazety 

dostarczano osadzonym, a niedługo później byli oni zabijani. Daty dzienne na gazetach 

pozwalają ustalić post quem daty rozstrzeliwań. Patrząc na wyniki badań archeologicz-

nych, nie sposób więc zaprzeczać, iż był to mord dokonany przez NKWD27. Podobnie, 

 
21 Speer A., Wspomnienia; przeł. [z niem.] Marek Fijałkowski [et al.], Wyd. Min. Obr. Narodowej, Warszawa 

1990. 
22 Schmidt M., Speer A., das Ende eines Mythos, St. Martin’s, Bern, Műnchen 1982. 
23 Lanckorońska K., Wspomnienia wojenne 22.IX 1939 – 5 IV 1945, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 337. 
24 Blombergowa M.M., Archeologia a zbrodnia katyńska, [w:] Zalewska A. (red.), Archeologia współczesności, 

SNAP, Warszawa 2016, s. 45-54, Głosek M., Z problematyki badań cmentarzy polskich oficerów i służb 

państwowych zamordowanych w 1940 roku przez NKWD na terenie Rosji, [w:] Zalewska A. (red.), Tamże, 

s. 55-64, Kola A., Archeologia cmentarzysk katyńskich w Charkowie (Pietichatki) i Kijowie (Bykownia), [w:] 

Zalewska A. (red.), tamże, s. 65-90. 
25 Persak K., Ekshumacje katyńskie. Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje 

w latach 1991-1996 i ich wyniki, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 4, 2010, s. 32-51. 
26 Tamże, s. 36. 
27 Baran E., Mądro R., Młodziejowski B., Badania sądowo-lekarskie przeprowadzone w ramach ekshumacji 

w Charkowie i Miednoje, [w:] Zbrodnia Katyńska. Droga do prawdy. Zeszyty Katyńskie nr 2, Warszawa 1992, 

s. 264-276; Baran E., Mądro R., Młodziejowski B., Badania masowych grobów oficerów polskich więźniów 

Starobielska. Sprawozdanie sądowo-lekarskie z ekshumacji w Charkowie, Arch. Med. Sąd. Krym, 43, 1, 1993, 
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patrząc na niewielką liczbę wyroków na morderców z Ku Klux Klan-u, można odnieść 

mylne wrażenie, że na południu Stanów Zjednoczonych nigdy nie było problemów 

z rasizmem czy linczów z powodów rasistowskich. Rzeczywistość okazuje się znacznie 

bardziej brutalna. Czarnoskórzy mieszkańcy południa USA nie składali skarg na policję 

czy do sądu wiedząc, że skarżą się białym członkom Ku Klux Klanu, którzy mieliby 

ścigać swoich kolegów. Nie widzieli sensu działań z góry skazanych na porażkę i rezygno-

wali z prób dochodzenia sprawiedliwości przed sądami. Z tego powodu tylko pojedyncze 

sprawy ujrzały światło dzienne i jeszcze rzadziej zostały osądzone28. Obecnie o wielu 

czystkach etnicznych czy masowych mordach nie mówią nam niemal żadne dokumenty, 

a jedynie ewentualnie zachowane szczątki pomordowanych. Dotyczy to zarówno ofiar 

totalitaryzmów, jak i walk w Rwandzie, Kambodży czy pogromów żydowskich, zbrodni 

wojennych w Srebrenicy oraz tzw. Rzezi Wołyńskiej. Brak dokumentów wojskowych 

lub sądowych nie oznacza braku problemów czy sielankowych relacji międzyludzkich. 

Teksty pisane mogą jednak zawierać też i szokujące, dziwaczne treści. W przypadku 

drastycznych scen opisujących życie prywatne rzymskich cesarzy rodzą się pytania na 

ile jest to prawda, a na ile pamflet. Swetoniusz (ok. 69-122 r. n.e.) opisał cesarza Tybe-

riusza (panującego w latach 14-37) jako okrutnika i pedofila29, Kaligulę (panującego 

w latach 14-37) jako sadystę, którego bawiło, gdy jego dziecko wydrapywało innym oczy, 

w dodatku kazirodcę30, Nerona (panującego w latach 54-68) ukazano jako gwałciciela, 

zabójcę, w tym matkobójcę, podpalacza miasta31. Zmarłego cesarza można było opisać 

jak się go zapamiętało lub jak życzył sobie jego następca czy senat rzymski. Senatorowie 

nie koniecznie sympatyzowali z opisywanym, a już zmarłym i rodzi się pytanie czy 

czasami nie czytamy paszkwilu. Jedyną formą weryfikacji jest zgodność z innymi 

współczesnymi sobie autorami. Powstają tylko pytania, czy ktoś nie powtarza pomówień 

lub plotek, stąd konieczność weryfikacji kolejnych źródeł. Niektóre, te same zdarzenia 

opisywane przez Swetoniusza znajdziemy i u Publiusza Korneliusza Tacyta (ok. 55-120 r. 

n.e.)32, co uwiarygadnia relacje. Drugi wspomniany dziejopisarz pamiętał pożar Rzymu 

za Nerona i szaleństwa cesarza. Dla niego nie były to mityczne historie a coś, co znał 

z autopsji. Takich zdarzeń jak pożar całego miasta się nigdy nie zapomina. W przypadku 

dzienników możemy mieć więcej zaufania do takich dokumentów niż do wspomnień, 

gdyż wydarzenia przedstawiane w nich były opisywane wkrótce po ich zaistnieniu, 

podczas gdy wspomnienia mogły być spisywane na starość, wiele lat później. Pamięć 

po latach może być zawodna, zwodnicza, a autor może celowo chcieć coś przemilczeć 

lub próbować dokonać autopromocji. Inną godną uwagi formą wypowiedzi na piśmie 

jest list. Listy pisali już starożytni Egipcjanie, a po nich m.in. Rzymianie. Może on 

przerodzić się z dokumentu w swobodną formę literacką i być nośnikiem zupełnie 

dowolnie dobranych informacji, z których część może być celowo pominięta, inne zaś 

wydobyte i podkreślone. Wydaje się, że z dość dużym zaufaniem można przyjmować 

 

s. 3-25; Mądro R., Baran E., Młodziejowski B., Sprawozdanie z ekshumacji zwłok polskich jeńców wojennych 

więzionych w Ostaszkowie na terytorium ZSRR, przeprowadzonej w Miednoje k/Tweru w dniach 15-30 VIII 

1991, Arch. Med. Sąd. Krym, 43, 1, 1993, s. 26-46. 
28 Surmiak-Dobrzańska K., Ku Kux Klan. Tu mieszka miłość, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, s. 276. 
29 Trankwillus S.G., Żywoty Cezarów, przekład, wstęp i komentarz J. Niemirska Pliszczyńska, t. 1, 2, 

Ossolineum, De Agostini, t. I, Warszawa 2004, s. 244. 
30 Tenże, t. II, s. 297, 300, 305. 
31 Tenże, t. II, s. 416, 421, 425, 432. 
32 Tacyt, Dzieła, przeł. Hammer S., Czytelnik, Roczniki ks. XIV, 65, Warszawa 2004. 
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treści pisane natychmiast po zdarzeniach, gdy ich uczestnik opisuje coś niemal „na 

gorąco”. Przykładem mogą być listy wysłane przez króla Jana III Sobieskiego (1629-

1696) do ukochanej jego małżonki33, królowej Marysieńki (1641-1716) zaraz po bitwie 

wiedeńskiej w 1683 roku. Badacze listów króla doceniają niezwykłe szczegóły wydarzeń, 

o których wspomina w nich ich autor, a uczestnik szeregu ważnych zdarzeń34. Jak 

zauważył M. Tomaszewski, problemy wiążą się z późniejszymi wydaniami dawnych 

listów, które na skutek różnej edycji mogą zawierać przeinaczenia35. Dzięki wspomnia-

nej tu korespondencji poznajemy przy okazji relacje między małżonkami, czy pozycję 

kobiety w małżeństwie. Uwagi te dotyczą tekstów zarówno starożytnych, jak i pisanych 

w XX wieku. List jest więc źródłem do poznania nie tylko tego co w nim bezpośrednio 

opisano, lecz także obyczajowości, mentalności, relacji między ludźmi. Inaczej bywa 

z relacjami z podróży. Relacje Herodota (ok. 484-426 p.n.e.) czy Ryszarda Kapuściń-

skiego (1932-2007) pokazują nam jakiś nieznany świat, ale nie koniecznie dokładnie 

taki jakim on był, lecz jakim widział go, lub wręcz chciał widzieć dany autor. Nikt nie 

odbiera wartości spostrzeżeniom znakomitego polskiego podróżnika, jednak jego 

reportaży nie możemy dziś traktować jak wiernych dokumentów o Etiopii czy Iranie36. 

Podobnie nie do końca możemy ufać antycznemu historiografowi Herodotowi, który 

chętnie powtarzał zasłyszane historie dotyczące Egiptu i Mezopotamii, a nie zawsze był 

w stanie je zweryfikować. Stąd w jego tekstach spotkamy przeinaczenia i fantazje. Co 

więc warto brać pod uwagę, zastanawiając się nad źródłem historycznym jako nośnikiem 

informacji? Absolutnie podstawowym pytaniem jest określenie wiarygodności autora. 

Nie zawsze wiemy, czy autor widział to, co opisał, przeżył określone wydarzenia, czy 

może tylko zna je ze słyszenia. O Tukidydesie (ur. między 471 – a 460 r. p.n.e. i zmarłym 

między 404 a 393 r. p.n.e.) wiemy, iż brał udział w opisywanej przez siebie wojnie 

peloponeskiej i na tej podstawie możemy uznać, że jego relacje są spisane przez świadka 

wydarzeń37. Oczywiście, że spostrzeżenia dziejopisarza mogą być w jakiś sposób 

subiektywne, ale i tak są znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek późniejsze dociekania osób, 

które tę wojnę znają jedynie z przekazów. Dopiero skrupulatna krytyka źródeł pozwala 

na weryfikację tekstu i ustalenie na ile źródło jest wiarygodne. Ogromną zaletą tekstów 

pisanych jest to, iż opisują one zdarzenia, które nie pozostawiły po sobie śladów. Bez 

tekstów Tacyta czy Swetoniusza nie sposób wyobrazić sobie zwyczajów i obyczajów 

panujących na dworach rzymskich cesarzy. Pamiętać jednak musimy, że antyczni 

dziejopisarze skupiali się albo na wyjątkowo dramatycznych wydarzeniach historycznych, 

albo na życiu codziennym elit, zazwyczaj zupełnie pomijając miliony poddanych. 

Autorzy starożytni wspominali małe miasteczko zazwyczaj, gdy odwiedzał je cesarz lub 

działo się w nim coś nadzwyczajnego, ale życie codzienne przeciętnego człowieka, 

kupca czy rzemieślnika nie było warte uwagi dziejopisarza. Próżno więc szukać takich 

opisów, gdy przez setki lat w danej mieścinie nie działo się nic godnego uwagi. Skutkuje 

 
33 Por. List Jana III Sobieskiego do królowej Marii Kazimiery o zwycięstwie wiedeńskim (skrót) 12/13 IX 1683 

roku, Wiedeń za: Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej http://oldsite.2slo.pl/wgrane_pliki/List%20spod%20 

Wiednia.pdf (data dostępu: 7.07.2021). 
34 Tomaszewski M., Nowe spojrzenie na listy Jana Sobieskiego do Marii Kazimiery D’ Arquien. Kilka różnic 

pomiędzy odpisami Bandkego i edycją Kukulskiego a materiałem archiwalnym oraz uzupełnień, Studia 

Wilanowskie, 25, 2018, s. 43-57. 
35 Tamże. 
36 Kapuściński R., Cesarz, Czytelnik, Warszawa 1978; Tenże, Szachinszach, czytelni, Warszawa 1982. 
37 Tukidydes, Wojna Peloponeska, Czytelnik, Warszawa 1988. 
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to zakłóconym obrazem relacji między światem rzymskim a otaczającymi go tzw. 

barbarzyńcami38. Dziejopisarze wspominają o interakcjach jedynie w przypadku wojen, 

a pomijają setki lat pokojowego współistnienia, wymiany handlowej i transferu idei. 

Należy jednak podkreślić, iż wielką zaletą tekstów jest opis tego co przemijalne. Bez 

źródeł literackich nie znalibyśmy dziś wyglądu uczt, po których nie zostały żadne 

niedojadki, a zapachy jadła i perfum już dawno się ulotniły. Skończył się występ i nie 

słychać już ani muzyki, ani oklasków, ale jeśli ktoś go opisał, to dzięki temu nawet po 

latach czytelnik może go sobie na swój sposób jakoś wyobrazić. Dzięki inskrypcjom 

wiemy dziś o pracy wielu ludzi, którzy szyli ubrania, tkali tkaniny, wykonywali bukłaki 

ze skóry czy budowali coś z drewna39. Ich wyroby zazwyczaj nie zachowały się do naszych 

czasów, ale dzięki napisom np. na stelach grobowych rzemieślników dziś wiemy, iż 

przed laty ktoś w pocie czoła całe lata trudził się w określony sposób. Inskrypcje jednak 

na ogół dotyczą osób wyżej postawionych społecznie, a nie anonimowego plebsu. 

Główny problem z odczytaniem tekstów polega na stanie zachowania zabytków 

z napisami, a także możliwości ich odczytania. Niektóre litery całkowicie się zatarły, inne 

dziś pozwalają na różne interpretacje tekstu. Na skutek uszkodzenia zabytku niejedno-

krotnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na podstawowe nieraz pytania o to kogo  

i w jakich okolicznościach on dotyczył. Na stelę grobową stać było właściciela warsztatu, 

a nie koniecznie jego pracowników. Inskrypcje mogą dotyczyć pobytu cesarza, żyjących 

gdzieś oficerów czy elit miejskich, raczej pracodawców niż pracobiorców. Niewolnik 

w inskrypcji jest wymieniany jedynie sporadycznie. Jest o nim czasami mowa, gdy był 

on kupowany, sprzedawany, z jakiegoś powodu wyróżnił się, ale całe zastępy jego 

anonimowych braci w nieszczęściu przechodzą obok zapomniane. W starożytności nie-

wolników w domu czy miasteczku mogło być nawet czasami więcej niż ludzi wolnych, 

a mimo to, czytając inskrypcje nagrobne, możemy odnieść mylne wrażenie, jakby ich 

nigdy nie było. Przykładowo, z Novae, w rzymskiej miejscowości garnizonowej, na 

granicy Imperium nad Dunajem mamy informację o zaledwie kilku niewolnikach40. 

Wydaje się wysoce prawdopodobne, że tych kilka osób to przedstawiciele setek, jeśli 

nie tysięcy innych, którzy przez wieki przewinęli się przez miejscowość. Nikt nie miał 

w zwyczaju upamiętniać kobiet z domów publicznych obsługujących tamtejsze potężne 

koszary z kilkoma tysiącami legionistów. Trudno sobie wyobrazić, aby w miasteczku 

garnizonowym nie było domów publicznych a w nich dziesiątek niewolnic, którymi 

zarządzał właściciel lupanaru. W każdym domu zamożnego Rzymianina była też cała 

gromada niewolnic i niewolników, a jednak w inskrypcjach są oni ledwo zaznaczeni. 

O takich niewolnikach domowych doby cesarstwa rzymskiego chętnie opowiadają teksty 

literackie, a nie dokumenty historyczne41. Są oni przedmiotem żartów w wystawianych 

w teatrach scenkach komediowych, z których wynika, iż nie jedna dama miała do swojej 

obsługi po kilka osobistych niewolnic. Próżno jednak szukać jakichkolwiek informacji 

o takich służkach w źródłach historycznych. Nieco wcześniej, w okresie republiki 

 
38 Żmudziński M., Uwagi o pożywieniu „Rzymian i barbarzyńców” – czy starożytni sąsiedzi spotykali się na 

targu lub przy stole?, [w:] Chodźko E., Iwaniuk M. (red.), Interdyscyplinarne rozważania o kulturze, filozofii 

i literaturze, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020, s. 268-279. 
39 Ardevan R., Viaţa municipală în Dacia romană, Editura Mirton Timişoara, 1998, 284 i n.  
40 Tomas A.A., Living with the Army. I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia, 

Instytut Archeologii UW, Warszawa 2017, s. 137. 
41Schumacher L., Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, przekład Mrozewicz B., 

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 186. 
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rzymskiej pola uprawne, kamieniołomy, warsztaty, kopalnie wprost pękały od niewol-

niczej siły roboczej. Informacje o tym jak wielu ich tam było dochodzą do nas jedynie 

przypadkowo, gdy wspomina się grozę i potęgę niewolniczych powstań jak na Sycylii – 

138-132 r. p.n.e., 103-100 r. p.n.e., czy powstanie Spartakusa w Italii w latach 73-71 r. 

p.n.e.42. Łatwiej tych ludzi dostrzec, gdy na skutek swojej wielkiej determinacji 

wydobywali się oni z niewolnictwa i uzyskując wyzwolenie dbali o pomnożenie majątku 

i wzbogacanie się. Chojne dotacje pokazują wyzwoleńców jako ludzi zamożnych, 

szczodrych, a zarazem ambitnych. Ta szczodrość na rzecz świątyni czy społeczności ma 

spowodować, iż ofiarodawca, który upamiętnia swoją hojność w inskrypcji np. przy 

odbudowanych przez niego łaźniach miejskich lub akwedukcie będzie postrzegany już 

nie jako stygmatyzowany były niewolnik, ale jako szanowany dobroczyńca, fundator43. 

To on był uprzejmy odbudować zrujnowaną budowlę i spowodować, że znów cała spo-

łeczność ma czystą wodę czy może zażywać kąpieli44. Wymieniany przez źródła zamożny 

wyzwoleniec jest jednak swoistym wyjątkiem, w ogromnej grupie ludzi, którzy nigdy 

do końca życia nie zrzucili kajdanów. Podobny los spotkał później tysiące czarnoskórych 

niewolników na polach bawełny w Ameryce czy carskich oraz stalinowskich zesłańców 

na Sybir. W ogromnej masie zazwyczaj pozostali oni anonimowi i zapomniani. Na ich 

grobach do dziś brak stel z jakimikolwiek informacjami o zmarłych na skutek chorób, 

z głodu, zimna czy przepracowania. Jedyną formą weryfikacji informacji byłaby prospekcja 

terenowa, gdyż do dziś widoczne są ślady dawnych obozów pracy czy bezimienne groby 

zesłańców. Ocieplenie klimatu może spowodować rozmarzanie grobów zapomnianych 

Sybiraków. Mało jednak prawdopodobne, aby pochowani mieli przy sobie jakieś doku-

menty. Zaskakująco wielka liczba osób zniewolonych w stosunku do garstki wolnych 

nie była cechą antyku. Tak było w starożytności i tak również było i w nowożytnej 

Ameryce. W połowie XIX wieku w stanie Missisipi w USA niewolnicy stanowili około 

55% mieszkańców stanu, a mimo to ci ludzie do dziś pozostają bezimiennym tłumem45. 

O milionach niewolników nie mamy najmniejszej wzmianki. O niewolniczym pocho-

dzeniu do dziś świadczą nazwiska pochodzące od dawnych właścicieli, co jest praw-

dziwą obelgą dla dziś wolnych potomków, kiedyś zniewolonych osób, które muszą nosić 

nazwiska ciemiężycieli46. Patrząc dziś na dokumenty, a nie widząc wizerunku osoby, 

można nie zorientować się, iż nazwisko nosi nie potomek dumnych właścicieli plantacji 

bawełny, a upokorzony nim prawnuk jego niewolnika. Dla czarnoskórego Afroamery-

kanina takie nazwisko jest wciąż znakiem własności, podległości jak psa panu. Jest to 

jak blizna po chłoście przekazywana z pokolenia na pokolenie. To wzbudza uzasadnione 

emocje. W dokumentach próżno też szukać opisów życia biedoty wiejskiej w średnio-

wiecznej czy nowożytnej Europie. Byli to ludzie formalnie wolni, ale jako poddani 

feudała de facto byli jego własnością, jak pola, lasy czy zwierzęta hodowlane. Główna 

 
42 Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. 1, przełożył Schwakopf 

J., PIW, Warszawa 2001, s. 471; Matyszak Ph., Wrogowie Rzymu. Od Hannibala do Attyli, króla Hunów, 

Bellona, Warszawa 2007. 
43 Por. Łoś A., Nec enim quincquam ingenuum habere potest officina. Uwagi o interesach elit miast 

kampańskich w produkcji nierolniczej w okresie wczesnego pryncypatu (30 p.n.e. – 96 n.e.), Antiquitas, 23, 

1997, s. 29-58. 
44Żmudziński M., Gospodarka w rzymskiej prowincji Dacji Superior, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 281-287. 

45 Surmak-Dobrzańska K., Ku Klux Klan…, s. 17. 
46 Tamże, s. 279. 
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różnica polegała na tym, że trzody nie chrzczono ani nie grzebano po śmierci. Na kartach 

historii biedacy są traktowani głównie jako anonimowa zbiorowość. Tak też nieświa-

domie przyzwyczailiśmy się ich widzieć. Pan mógł sprzedać całą wioskę ze wszystkimi 

zamieszkałymi tam „duszami” jak sąsiednie pola. Dla takich wsi dziś zazwyczaj brak 

jest jakichkolwiek informacji o ich mieszkańcach. Tekst pisany może jednak być 

sporządzony w określonym celu, który dziś nie zawsze jest wyraźnie widoczny. Dopiero 

dokładniejsza analiza pozwala zauważyć, iż autor celowo dokonał w nim manipulacji. 

Nie chodzi tu o subiektywne spojrzenie, czy zapamiętanie wybranych szczegółów, ale 

o celowe pokazywanie swojej wersji wydarzeń. W przypadku braku innych źródeł jest 

niezwykle trudno zweryfikować właściwy przebieg zdarzeń. Jeśli jednak mamy możli-

wość skonfrontowania tekstu z innymi danymi, to wtedy daje się ustalić na ile dany tekst 

jest wiarygodny. O zwycięstwie Aleksandra Macedońskiego nad Persami świadczą nie 

tyle znacznie później napisane pochlebcze teksty Plutarcha (żył w latach 50-125 r. n.e.), 

ale ruiny Persepolis, w których wciąż widać ślady pożaru, jaki po rabunku wzniecili tam 

zdobywcy. Tu mamy możliwość zestawienia źródeł pisanych z materialnymi, archeolo-

gicznymi. Jak widać źródło historyczne ma wiele zalet, jednak zawsze wymaga oceny 

wiarygodności, fachowej krytyki, bez której można zabrnąć w celowo zastawioną pułapkę.  

3. Przedstawienie specyfiki źródeł archeologicznych 

W przypadku odczytywania źródeł archeologicznych niestety zdarza się, iż badacz 

popełnia pomyłki, dokonuje nadinterpretacji lub z braku zachowanych śladów staje 

wobec problemu jak to zinterpretować. Jest dla nas oczywiste, że nie każde zdarzenie 

musiało po sobie zostawić czytelny i jednoznaczny ślad. To po latach może dopro-

wadzać do nieporozumień. Badacz może mylnie nadinterpretować określone źródła czy 

wręcz źle je odczytywać. Wielką zasługą H. Schliemanna, który był pionierem archeo-

logii, było odnalezienie Homerowej Troi. Wtedy jeszcze nie było wypracowanych 

metod badawczych, z tego powodu odkrywca mylnie zinterpretował bogaty depozyt 

jako skarb króla Priama47. W rzeczywistości skarb ten nie ma nic wspólnego ze znanym 

z eposu królem Priamem. Depozyt wprawdzie pochodzi z epoki brązu, ale jednak ze 

znacznie wcześniejszego okresu (około 2500 r. p.n.e., warstwa Troja II) niż te, które 

hipotetycznie można wiązać z Troją opisywaną przez poetę (Troja VI, zburzona wskutek 

trzęsienia ziemi lub walk około 1250 r. p.n.e.). Nieporozumienie ze skarbem wynikało 

stąd, iż odkrywca nie miał jeszcze nowoczesnego aparatu badawczego, w tym nie wy-

myślono jeszcze metody stratygraficznej, czym dziś posługują się archeologowie. 

Problemy z interpretacją zabytków ujawniły się i w czasach, gdy archeologowie mieli już 

bogaty asortyment metod badawczych. Michał Brzostowicz zauważył, iż w sprawozda-

niach z wykopalisk niejednokrotnie archeolodzy publikują informacje o stwierdzonych 

pogorzeliskach, które chcą widzieć jako ślady po konkretnych wydarzeniach, przez co 

można odnieść mylne wrażenie, iż np. najazd Brzetysława z 1038 roku objął obszary, 

do których Czesi nigdy nie dotarli48. Podobnych nadinterpretacji wciąż nie brak49. W XX 

wieku, w czasach hitleryzmu archeologowie niemieccy, naśladując Gustafa Kossinnę za 

 
47 Ceram C.W., Bogowie, groby i uczeni. Powieść o archeologii, Przełożył Nowacki J., PIW, Warszawa 1963, 

s. 62 i n. 
48 Brzostowicz M., Archeologia i historia – nieporozumienia, niepokoje, nadzieje, [w] Brzostowicz M. et alii, 

dz. cyt., s. 42. 
49 Kowalczyk-Heyman E., dzi. cyt., s. 31-35. 
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pomocą zabytków usiłowali udowadniać pra-germańskość zamieszkiwanych ziem, 

w tym Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska50. Badacz ten łączył kultury archeologiczne 

z konkretnymi germańskimi ludami51. Uczeni niemieccy, idąc w sukurs ideom nacjo-

nalistycznym, próbowali za pomocą zabytków archeologicznych udowadniać prawa 

Niemców do własności nad różnymi ziemiami, w tym także współcześnie zamieszka-

łymi przez Polaków. Miało to uzasadniać rewizję granic, pokazując, iż Polacy są jakoby 

intruzami na obszarach od zawsze zamieszkiwanych przez Niemców i ich pragermań-

skich przodków. W dodatku G. Kossina ze względów ideologicznych, a bez jakichkolwiek 

przesłanek merytorycznych głosił wyższość kultur germańskich nad Słowianami52. 

Zupełnie inne spojrzenie prezentował polski badacz, prof. Józef Kostrzewski, zwolennik 

autochtonizmu53. Badania J. Kostrzewskiego zapoczątkowały poznanie pradziejów ziem 

polskich, co wzbudzało emocje także wśród niemieckich naukowców, którzy podówczas 

usilnie próbowali zaprząc archeologię do germanizacji i łączyli odkrycia w Biskupinie 

z pragermanami, na co nie godził się ich polski odkrywca54. Prowadziło to do ostrych 

polemik. 

Poznański uczony rozwinął polski wariant archeologii osadniczej i wypracował model 

narracji o pradziejach ziem polskich propagujący koncepcję neoautchotniczną genezy 

Słowian. Badacz ten wprawdzie nie odrzucał idei migracjonizmu, na której opierali 

swoje wywody Niemcy, ale wysunął tezę o możliwości zaistnienia zmian kulturowych 

bez zmian ich nosicieli (czyli bez zmian etnosu), pod warunkiem zachowania szeregu 

cech wspólnych jak formy naczyń, typy narzędzi, rodzaje domów, typy grobów na 

danych obszarach55. W zabytkach wczesnośredniowiecznych widział kontynuację kultur 

pradziejowych. Uważał więc, że pozwalają one na uznanie kolejnych kultur za różne, 

następujące po sobie stadia wspólnoty etnicznej od czasów prasłowiańskich po Słowian56. 

Pogląd ten znalazł naśladowców w tzw. poznańskiej szkole pradziejów i jest dziś 

akceptowany przez wielu liczących się uczonych, którzy uważają, że praojczyzna 

Słowian znajdowała się w dorzeczu Odry i Wisły, a tereny między Odrą a Dnieprem 

 
50 Grűnert H., Gustaf Kossina – ein Wegbereiter der nationalsozialistischen Ideologie, [w:] Leube A., 

Hegewisch M. (red.), Prähistorie und Nationalsozialismus. Die mittel- und osteuropäische Ur- und 

Frűgeschichtsforschung in den Jahren 1933-1945. Studien zur Wissenschafts und Universitätsgeschichte t. 2, 

Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, Synchron Publishers GMbH, Heidelberg 2002, s. 307-320. 
51 Minta-Tworzowska D., Archeologiczne rekonstrukcje…, s. 186-187. 
52 Blombergowa M.M., Archäologische Funde im Dienst der Propaganda am Beispiel der Ereignisse in Łódź 

in den Jahren 1939-1945, [w:] Leube A., Hegewisch M. (red.), Prähistorie und Nationalsozialismus. Die mittel- 

und osteuropäische Ur- und Frűgeschichtsforschung in den Jahren 1933-1945. Studien zur Wissenschafts und 

Universitätsgeschichte t. 2, Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, Synchron Publishers GMbH, 

Heidelberg 2002, s. 289. 
53 Kostrzewski J., Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, Wydawnictwo Marjana Niemierkiewicza, 

Poznań 1913, s. 157-160. 
54 Minta-Tworzowska D., Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Prahistoria i archeologia na Uniwersytecie 

w Poznaniu – wczoraj i dziś, Folia „Praehistorica Posnaniensia”, 18, 2013, s. 12-15.  
55Kaczmarek M., Minta-Tworzowska D., The Józef Kostrzewski Poznań School of Archaeology. Several 

reflections on the illuminations and shadows of prehistory studies in respect to the Bronze and Early Iron Age, 

Folia Prehistorica Posnaniensia, XVII, 2012, s. 30.  
56 Kostrzewski J., Z mego życia. Pamiętnik, Zakład Narodowy im Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1970, s. 154-179; tenże… Kostrzewski J., Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich 

w pradziejach (od połowy II tysiąclecia p.n.e. do wczesnego średniowiecza), PWN, Poznań 1961, s. 4-5; Lech J., 

Polish-German relations in archaeology in short outline: a view from Warsaw, Archeologia Polona, t. 42, 2004, 

s. 21-64.  
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uznają za obszary topogenezy Słowian57. Jednocześnie są też i inni archeolodzy, którzy 

uznają mieszkańców dawnego Biskupina za ludność kultury łużyckiej, której nie identy-

fikują z żadnym etnosem58.  

Spory metodologiczne są czymś normalnym w nauce. Patologią były pomysły uznające 

współczesne narody, w tym Polaków za imigrantów, bez praw do swoich ziem, nato-

miast usiłujące uzasadniać prawa do ziem Niemcom wskazywanym przez archeologów 

wraz z nacjonalistycznymi ideologami jako dziedzicami kultur pradziejowych uznawa-

nych przez siebie za pragermańskie59. Cofano się przy tym aż do epoki brązu, czyli 

czasów, do których brak tu jakichkolwiek źródeł historycznych. W normalnych jednak 

warunkach, gdy nie mówimy o ideologii, jeśli badacz chce opisać życie społeczności na 

danym terenie, a brak jest źródeł pisanych, to źródła archeologiczne są tu nadzwyczaj 

cenne. Przykładem może służyć rzymska osada w Waldgirmes, którą gwałtownie opusz-

czono i pozostawiono za granicami cesarstwa rzymskiego60. Inne warte uwagi zjawiska 

zauważymy, przyglądając się rzymskiemu podbojowi Dacji. Do dziś nie odkryto mogił 

ani tysięcy dackich obrońców twierdz, ani poległych w czasie walk rzymskich 

zdobywców z czasów, rzymskiego podboju w latach 101-102 i 105-106 (za panowania 

cesarza Trajana). Nie oznacza to jednak, iż obie strony nie ponosiły ciężkich strat. 

Według starożytnego historiografa Eutropiusa (363-387 r.) Trajan (panował w latach 98-

117 r.), tocząc wojny z Dakami całkowicie wyludnił Dację61 Rzymscy cywile, którzy 

tam przybywali po podboju mieli jakoby zamieszkiwać na całkowitych pustkowiach. 

Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej złożona, bo ślady archeologiczne 

potwierdzają jedynie przesiedlenia, zdecydowane zmniejszenie populacji Daków, ale 

nie wycierają ich z map osadniczych62. Nikt nie bagatelizuje ogromnej liczby ofiar 

wojen, śmierci bohaterskich obrońców i ich rodzin, wymordowania elit plemiennych 

czy likwidacji wolnego królestwa. Z pewnością prócz zabitych oraz wziętych w niewolę, 

do ofiar wojny należy doliczyć wdowy i sieroty po obrońcach, które zmarły później 

z głodu, biedy czy chorób. Czy oznacza to jednak pełną depopulację etnosu dackiego? 

Owszem były pustki osadnicze, ale jak wskazują badania archeologiczne – chyba jedy-

nie lokalne. Możliwe, że taka eksterminacja spotkała Getów63. Okazuje się, że jakiś czas 

po krwawym podboju wielu Daków znalazło pracę np. w rzymskich gospodarstwach 

willowych, gdzie później będą znajdowane ich naczynia, w których przynieśli swoje 

produkty czy na targ czy też swój prowiant do pracy. Około 15% ceramiki znajdowanej 

 
57 Minta-Tworzowska D., Metafory genezy i etnogenezy w archeologii (prehistorii) w I połowie XX 

wieku. Dyskurs naukowy wokół Biskupina, Archeologia Polski, t. 60, 2015, s. 153-164; Kaczmarek M., 

Minta-Tworzowska D., dz. cyt., s. 31-32. 
58 Wyrwa A.M., Przeszłość i jej poznanie, czyli o potrzebie badań interdyscyplinarnych w naukach 

historycznych, [w:] Brzostowicz M. et alii, dz. cyt., s. 145. 
59 Por. Kaczmarek M., Minta-Tworzowska D., dz. cyt., s. 29. 
60 Becker A., Germanicus an der Lahn? – die Ausgrabungen 2008/09 in Lahnau – Waldgrimes, Hessen 

Archeologie, 2009, s. 75-78. 
61 Eutropius, Breviarium, przeł. Bird H.W., Liverpool University Press, 8.6.2, Liverpool 1993. 
62 Żmudziński M., Some remarks on the depopulation of Dacia During the Reign of Trajan and reliability of 

written sources, SCIREA Journal of Sociology, t. 5, z. 4, 2021, s. 266-276. 
63 Ruscu D., The supposed extermination of the Dacians: the literary tradition, [w:] Hanson W.S., Haynes I.P. 

(red.), Roman Dacia: the making of a provincial society, The Journal of Roman Archaeology, Supplementary 

Series 56, Portsmouth, Rhode Island 2004, s. 77.  
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na stanowiskach na terenie prowincji dackich to wyroby dackie64. Niektórzy krewni lub 

potomkowie pokonanych mogli robić kariery w elitach miejskich rzymskiej Dacji, 

jednak należą oni do wyjątków. W świetle inskrypcji wyłania się obraz, pokazujący, iż 

lokalna ludność była odsunięta od elit miejskich. Zaledwie kilka procent inskrypcji 

można powiązać z osobami o dackich imionach. Sprowadzono ich do pozycji ubogich, 

niepiśmiennych rolników, którzy na terenach kiedyś należących do królestwa Daków, 

po rzymskim podboju najprawdopodobniej mieli pozycję pariasów. Możliwe, że jedynie 

w sanktuarium w Germisara przetrwały tradycje lokalnych kultów65. Zauważono jednak 

wojowników pochodzenia dackiego w rzymskich legionach na terenach innych prowincji 

rzymskich co potwierdza tezę, że nie cały etnos został wymordowany66. Imiona dackie 

zauważono też na ostracach z Egiptu67. Tu, dzięki zestawieniu źródeł archeologicznych 

z tekstem pisanym Eutropiusa, widzimy, iż tekst ten powstał około dwieście pięćdziesiąt 

lat po wojnach dackich i zawierał spore uproszczenia. Innym ciekawym przykładem 

różnic między źródłami pisanymi a archeologicznymi i tym, co można z nich wyczytać 

są związane z ewakuacją rzymskiej Dacji. Rzymianie byli zmuszeni okolicznościami 

opuścić te tereny, jednak zostawienie kopalń złota lub rud srebra, porzucenie wielu miast 

oraz wspaniałych przedsięwzięć, które wcześniej przynosiły dochód było czymś 

wstydliwym. Wygląda na to, że w trzecim wieku n.e. władza państwowa na terenach 

rzymskiej Dacji skurczyła się do okolic miast i obozów legionów, jednak już nieznacznie 

dalej najwyraźniej panował żywioł lokalny, barbarzyński i nie sposób było czerpać 

korzyści z posiadanego terytorium czy kopalń kruszców. Rzymianom nie opłacało się 

utrzymywać tam tysięcy legionistów, skoro zyski z prowincji nie zasilały ich skarbca. 

Wokół ewakuacji została uruchamiana swoista machina propagandowa. Warto na tym 

przykładzie zobaczyć, jak ona do dziś działa. Dziejopisarze uznali, iż jest niezręczne 

pokazywanie, iż cesarz Aurelian, którego ukazywano jako znakomitego władcę nie 

zawsze był zwycięzcą i nie zawsze podejmował decyzje, które chciałoby się mu zapa-

miętać. Łatwiej więc, wszelkie winy zrzucić na poprzednika, Galiena (żył w latach 218-

268, samodzielnie panował 260-268 r.)68. Możliwe, iż za panowania Galiena niektórzy 

Rzymianie już opuścili prowincje dackie, ale masowy exodus miał miejsce za czasów 

Aureliana. Był to celowy zabieg dziejopisarzy, którzy w ten oto sposób tworzyli niena-

ganny wizerunek cesarza Aureliana. Źródła archeologiczne pokazują, iż jeszcze za pano-

wania Aureliana w fortach na terenach Dacji stacjonowała załoga wojskowa, napra-

wiano mury obronne i posługiwano się rzymskim pieniądzem. Dopiero około 274 r. n.e. 

na drogach prowadzących w kierunku Dunaju pojawiły się tłumy w pośpiechu 

opuszczających swoje siedziby. Ślady archeologiczne zarówno bytności Rzymian aż do 
 

64 Oltean I., Rural settlement in Roman Dacia: some considerations, [w:] Hanson I.P., Hayes I.P., Roman Dacia. 

The making of a provincial society, Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series, nr 56, Portsmouth, 

Rhode Island 2004, s. 160. 
65 Szabo C., Sanctuaries in Roman Dacia. Matreiality and Religious Experience, Archeopress Roman 

Archaeology, Oxford 2018, s. 143-145. 
66 Dana D., Dacians in the provinces of the Roman Empire. An overview, [w:] Nemeti S., Dana D. (red.), The 

Dacians in the Roman Empire. Provicional Constructions, Mega Publishing House Cluj-Napoca, 2019, s. 161-262. 
67 Nemeti S., Dana D. (red.), The Dacians in the Roman Empire. Provicional Constructions, Mega Publishing 

House, Cluj-Napoca 2019. 
68 Por. Żmudziński M., The image of Emperor Gallienus in ancient historiography – between manipulation and 

narrative, [w:] Alroth B., Scheffer Ch. (red.), Attitudes towards the past in Antiquity. Creating Identities. 

Proceedings of an International Conference held at Stockholm University, 15-17 May 2009, Acta Univeristies 

Stockholmiensis, Stockholm Studies in Classical Archaeology 14, Stockholm 2014, s. 273-276. 
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chwili ewakuacji, jak i ich gwałtownego wyjścia są dla nas bardzo czytelne. Trudno 

sobie wyobrazić, aby ktoś miał je fabrykować. O czasie ewakuacji za panowania Aureliana 

mogą świadczyć skarby monet z emisjami z okresu jego panowania, które są znajdo-

wane w pobliżu dróg prowadzących ku granicznemu Dunajowi69. Omawiane tu źródła 

archeologiczne czasami świadczą też o wydarzeniach, do których brak dobrych źródeł 

pisanych, jak choćby starciach między Rzymianami a Germanami. Archeologowie prze-

badali m.in. słynny Las Teutoburski70, gdzie za panowania Augusta germańscy powstańcy 

unicestwili aż trzy legiony. Świadczą o tym wykopaliska w Kalkriese i Harzhorn71. Nie 

zawsze jednak warunki naturalne pozwalają zachować się szczątkom organicznym i być 

może w związku z tym nie mamy dziś masowych grobów związanych z wojnami 

dackimi, choć po obu stronach frontu ginęły tysiące ludzi. Metodami archeologicznymi 

bywają badane i weryfikowane miejsca dawnych bitew w tym średniowiecznej bitwy 

pod Grunwaldem czy późniejszych zmagań Konfederatów Barskich z wojskami carskimi 

w Małopolsce. Archeologowie przeprowadzili też prace na Westerplatte, ujawniając tam 

szczątki bohaterów i elementy ich mundurów oraz uzbrojenia. Dla czasów starożytnych 

źródła archeologiczne pokazują też kilkusetletnie pokojowe kontakty Rzymian z ich 

sąsiadami, do czego również brak źródeł pisanych72. Emisje monet mogą wskazywać 

wędrówki kupców na określonym szlaku handlowym, gdzie co kilkadziesiąt kilometrów 

odkrywane są monety wybite w tej samej mennicy i to w zbliżonym okresie73. Dzięki 

nim możemy sobie wyobrażać kupca, który po pokonaniu odcinka trasy płaci tam komuś 

za nocleg czy jedzenie, a następnego dnia płaci podobną monetą kilkadziesiąt kilo-

metrów dalej. Znaleziska amfor pokazują handel winem na terenie Galii jeszcze przed 

rzymskim podbojem74. Były ono transportowane morzem, a następnie rzekami, dopiero 

pod koniec trasy na wozach. O dostawach wina na tereny dawnego Barbaricum, w tym 

dzisiejszej Polski czy Danii świadczą znajdowane brązowe czerpaki i cedzidła do wina75. 

Były one przewożone w bukłakach, ewentualnie w beczkach, a nie w tłukących się 

i ciężkich amforach, stąd dziś brak ich fragmentów na stanowiskach archeologicznych 

w tych rejonach. Wbrew pozorom ludy germańskie nie tylko walczyły z Rzymianami, 

ale też przez całe pokolenia z nimi pokojowo handlowały. Barbarzyńcy mieli do 

zaoferowania szereg towarów, a wśród nich niewolników, futra, bursztyny, zwierzęta na 

areny gladiatorskie, blond włosy do peruk. Rzymianie w zamian mogli płacić złotymi 

lub srebrnymi monetami czy odsprzedawać naczynia szklane, sól, naczynia ze srebra 

 
69 Găzdac C., Patterns of Monetary Circulation in Dacia and Lower Danube Region from Trajan to Constantne 

I, Apulum 40, 2003, s. 190. 
70 Por. Wykopaliska na obszarze dawnej bitwy: Wykopaliska Kalkriese, https://www.kalkriese-

varusschlacht.de/forschung/archaeologie/ausgrabungen-in-kalkriese/ (data dostępu: 5.07.2021); Wykopaliska 

w Harzhorn, https://roemerschlachtamharzhorn.de/ausgrabung/ (data dostępu: 5.07.2021).  
71 Derks H., Kalkriese – oder: wie man eine Schlacht ausstellt, Archäologische Informationen, 26/1, 2003, 

s. 127-130; Berger F., Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Ldkr. Northeim, 

Niedersachsen), Germania: Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen 

Archäologischen Instituts, t. 88, 1-2, 2010, s. 313-402.  

72 Żmudziński M., Uwagi o pożywieniu…, s. 268-279. 
73Milutinović D., Monety prowincjonalnorzymskie aleksandryjskie w Barbaricum środkowoeuropejskim, Folia 

Numismnatica, 31/2, 2017, s. 159-184. 
74 Lemaître S., Boissons et aliments exotiques en Gaule romaine. L’aport du mobilier amphorique, 

Archèopages, 36, 2013, s. 28-35. 
75 Por. Eggers H.J., Der Rőmische Import im Freien Germanien, Hamburgisches Museum fűr Vőlkerkunde und 

Vorgeschichte, Hamburg 1951. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18322
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18322
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/369447
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oraz brązu, szlachetną ceramikę, a także znakomite wino. Dziś niektóre z dawnych 

importów pokazują nam szlaki handlowe czy np. miejsca konsumpcji wina. Dziejo-

pisarzy, co zrozumiałe nie interesowały udane transakcje handlowe, a raczej dramatyczne 

epizody wojen. Od dziewiętnastego już wieku, dzięki użyciu metod archeologicznych 

następuje weryfikacja obrazu dziejów, który był oparty na subiektywnych jak się 

okazało źródłach pisanych. Archeologowie od lat coraz chętniej korzystają z całego 

wachlarza badań laboratoryjnych, których zastosowanie pozwala uzyskiwać nieraz 

zaskakująco precyzyjne wyniki. Tak się ustala rejony miejsca pochodzenia przybyszów 

z odległych krain, dietę, kontakty ekonomiczne czy rozwój technologii. Przykładowo 

analizy strontu pozwalały określić dokąd podróżowali pradziejowi wędrowcy czy skąd 

pochodzili np. gladiatorzy walczący na arenach rzymskiej Brytanii, a inne analizy kości 

pozwalają wskazać dawne dzielnice biedoty oraz lepiej odżywionych bogaczy w mieście 

Rzymie. Ślady jedzenia w garnkach dają nam możliwość stwierdzenia co spożywano. 

Badania dendrochronologiczne pozwalają z niezwykłą precyzją datować budowle 

drewniane76. Analizy składu mas ceramicznych wskazują miejsce produkcji naczyń77. 

Co ważne, są one bardzo pomocne w badaniach szczątkowo zachowanych zabytków, 

tam, gdzie nie można określić typu wyrobu. W ten sposób da się określić kierunki dostaw 

i dystrybucję produktów. W przypadku antycznych amfor na oliwę, wino czy sosy rybne 

pomocne bywają zarówno analizy laboratoryjne, jak i napisy na naczyniach, które są 

swoistymi metkami. Niezwykle przydatne okazują się również prace antropologów 

molekularnych78, którzy potrafią określić pokrewieństwo zmarłych osób, także z odległych 

epok, czy paleobotaników, którzy badając pyłki oraz resztki roślin ustalają dawne uprawy79. 

W poznaniu realiów starożytnego świata przydatne są też źródła ikonograficzne, w tym 

reliefy, mozaiki, malowidła ścienne. Pomagają one w rekonstruowaniu dziś zniszczonych 

drewnianych statków czy mebli. Dzięki rzeźbom i reliefom znamy wygląd określonych 

ludzi, panującą w różnych okresach modę, rodzaje fryzur i inne drobiazgi związane 

z życiem codziennym. Czasami różnice w interpretacji tych samych zdarzeń powodują 

niezwykle ostre dyskusje i polemiki pomiędzy historykami a archeologami, co dla osób 

postronnych może wydawać się zaskakujące80. Według historyków początki miast wiążą 

się z ich lokacjami, a dla archeologów ich początków należy szukać we wcześniejszych 

warstwach archeologicznych, do których brak jest źródeł pisanych. Zarówno historyk, 

jak i archeolog dążą do poznania prawdy, ale mogą inaczej odczytywać te same źródła 

informacji. Późniejsza weryfikacja kolejnych źródeł może pozwolić na doprecyzowanie 

gdzie leży prawda.  

  

 
76 Przykłady badań laboratoryjnych podaje Tworzowska M., [w:] Interdisciplinary research…, s. 46-47. 
77 Por. Baranowski M., Ceramika stołowa z czerwoną powłoką. Produkcja dolnomezyjskich centrów 

ceramicznych od końca I do połowy III w. n.e., Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. 

Dyczka P., Warszawa 2017, maszynopis. 
78 Por. Witas H., Antropologia molekularna (molecular anthropology), [w:] Tabaczyński S. et alii, Przeszłość 

społeczna…, s. 1008-1017. 
79 Lityńska-Zając M., Nalepka D., Człowiek a świat roślin, [w:] Tabaczyński S. et alii, Przeszłość społeczna…, 

s. 1026-1036. 
80 Por. Wróblewski W., „Mityczny” Liw raz jeszcze, czyli o krótkich nogach niecnych praktyk badawczych 

(Uwagi na marginesie polemiki Elżbiety Kołodziejczyk), Światowit V, XLVI/ B, 2003, s. 287-299.  
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4. Wnioski 

Jak wyżej ukazano, można zauważyć, iż źródło historyczne dotyczące minionych 

epok zazwyczaj dostarcza cennych informacji, ale w wielu wypadkach warto je skon-

frontować ze świadectwami archeologicznymi, które są wolne od starożytnej propa-

gandy. Wadą możliwości interpretacji źródła archeologicznego jest zazwyczaj ułamkowy 

stan zachowania budowli czy przedmiotu oraz umiejętności badacza, jego doświad-

czenie i bogactwo warsztatu lub jego brak co powoduje niebezpieczeństwo nadinter-

pretacji znaleziska. Nie każda warstwa spalenizny jest świadectwem pożogi wojennej, 

a nie każda wojna zostawia po sobie warstwy gruzu czy popiołu. Konfrontacja źródeł 

pozwala na obalanie mitów, docieranie do prawdy, także czasami dla kogoś bardzo 

niewygodnej. Wciąż wiele nieodkopanych mogił może być jednoznacznymi świa-

dectwami straszliwych historii. Zbrodniarze i osoby wciąż kultywujące zbrodnicze 

ideologie są świadomi, że ślady na kościach, kule karabinowe, zawartość kieszeni zabi-

tych są obiektywnymi dowodami o tym co zaszło i jakie były okoliczności mordu, 

choćby brak było jakichkolwiek dokumentów dotyczących wydawania i realizowania 

rozkazów. To powoduje zakazy ekshumacji, utrudnianie badań w miejscach zbrodni, 

zdejmowanie tablic upamiętniających miejsca kaźni lub wciąż rozpowszechnianie 

nieprawdziwych informacji jak choćby o hitlerowcach mordujących polskich oficerów 

w Katyniu. W tym celu stalinowscy zbrodniarze zacierali ślady, a do opinii publicznej 

przekazywali mylne informacje, którymi do dziś karmieni są obywatele Rosji. Praca 

niedawno zlikwidowanego rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał pokazywała zbrodnie 

stalinizmu, a przez to godziła w mit o sowieckim złotym wieku industrializacji i boha-

terstwa. Ślady archeologiczne pokazują sieci syberyjskich obozów pracy i niezliczone 

mogiły zapomnianych ofiar totalitaryzmu, w tym także obywateli Związku Radziec-

kiego. Podsumowując, można zauważyć, iż źródła historyczne i archeologiczne mogą 

się znakomicie uzupełniać i jeśli pamięta się o ich ograniczeniach, mogą też pozwolić 

badaczom korygować niesione informacje. Praca wykorzystująca obie kategorie źródeł 

pozwala na wyjaśnienie nieraz skrzętnie skrywanych tajemnic, czy obalanie mitów, 

wyjaśnianie dawnych kłamstw lub wskazywanie zbrodniarzy.  
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Streszczenie 

Celem opracowania jest analiza problemów związanych z interpretacją oraz wiarygodnością źródeł histo-

rycznych i zestawionych z nimi źródeł archeologicznych. Nauki te posługują się innym aparatem naukowym 

i inną metodologią, co powoduje, iż zajmując się tymi samymi epokami naukowcy, mogą dochodzić do 

odmiennych wniosków. W przedstawianej pracy autor ukazuje zróżnicowane przykłady zmuszające do 

poddania wiarygodności poszczególne kategorie źródeł. Analiza różnych kategorii źródeł powoduje, że 

badacze natrafiają na celowe manipulacje, a nawet oszustwa autorów ukazujących swój punkt widzenia. 

Wiele z nich jest wciąż powielanych. Nieocenioną zaletą źródeł historycznych są opisy sytuacji, które 

bezpowrotnie przeminęły. Pozwalają one poznawać to wszystko, co niejednokrotnie wymyka się źródłom 

archeologicznym. Dawne teksty, także literackie pozwalają zrekonstruować wierzenia, panujące na dworach 

obyczaje czy życie towarzyskie. Antyczni autorzy zazwyczaj skupiali uwagę na historii politycznej, życiu 

prywatnym władców, a nie interesując się ich poddanymi. Próżno więc w źródłach historycznych szukać 

informacji o skromnych rolnikach czy biedocie miejskiej. O ich życiu dowiemy się niemal jedynie ze źródeł 

archeologicznych. Współcześnie nie zawsze mamy świadomość, iż cesarze opisywani jako źli, to niejedno-

krotnie ci skonfliktowani z senatorami, a ci, którzy dbali o senatorów i ich interesy znani są dziś jako postacie 

godne szacunku. Problem może stanowić interpretacja źródeł archeologicznych. Przykładem może być 

nadinterpretacja źródeł archeologicznych, jakiej dopuszczali się np. rewizjoniści niemieccy, próbujący 

uzasadniać prawa do ziem polskich za pomocą zabytków jakoby potwierdzających „od zawsze” pragermańskie 
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osadnictwo, co spotkało się z odporem ze strony badaczy poznańskich. Obie kategorie źródeł tak histo-

ryczne, jak i archeologiczne znakomicie się uzupełniają, także dla poznania najnowszych dziejów, również 

dramatycznych zdarzeń z okresu Drugiej Wojny Światowej. Metody archeologiczne pozwoliły na jedno-

znaczne rozprawienie się z kłamstwem katyńskim i wskazać NKWD jako winnych mordu. Powiązanie 

archeologii z szeregiem innych nauk, wykorzystanie różnych badań laboratoryjnych pozwoliło osiągać 

niezwykle precyzyjne rezultaty. W poniższej publikacji autor ukazuje, jakie źródła służą historykom, a jakie 

archeologom, kiedy są one zbieżne, a kiedy naukowcy miewają problemy z porozumieniem się. Celem pracy 

jest krytyczne stawianie pytań na ile jakim źródłom można ufać, a kiedy uznawać je za mało wiarygodne 

i dlaczego. Ukazano zjawiska zarówno dotyczące starożytności, jak i XX wieku, gdyż obie nauki, tak 

archeologia, jak i historia choć pod wieloma względami różniące się jednak spotykają się w rozlicznych 

miejscach. Powyższa praca pomaga krytycznie traktować subiektywne interpretacje dawnych zdarzeń i ponownie 

przyjrzeć się, jak się okazuje, niejednokrotnie zafałszowanemu obrazowi przebiegu procesu dziejowego. 

Słowa kluczowe: źródło historyczne, historia, źródło archeologiczne, interpretacja, krytyka źródła  
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Anna Maria Śliwkiewicz1 

Obraz archeologii – od poszukiwania przygód 

do interdyscyplinarnej nauki 

1. Wstęp 

Badania archeologiczne wymagają ścisłej współpracy z innymi dyscyplinami nauki, 

a także czerpania z ich osiągnięć. Interdyscyplinarne podejście, możemy dostrzec od 

początku kształtowania się archeologii jako uznawanej nauki. Rozległy zakres sta-

wianych pytań badawczych wymaga podejmowania ścisłej współpracy ze specjalistami 

wielu dziedzin. Dzięki temu uzyskiwane odpowiedzi dają pełniejszy obraz badanej 

przeszłości. 

2. Obraz początków archeologii 

Historia jako nauka była znana już w starożytności. Natomiast archeologia, jako 

samodzielna dziedzina powstała dość niedawno. Wcześniej była jedynie uzupełnieniem 

historii. Archeologia umożliwia poznawanie zwyczajów różnych kultur i wydarzeń, 

o których często nie ma przekazów pisanych, ani ustnych. Można ją określić jako badanie 

przeszłości na podstawie materialnych pozostałości. Zanim przekształciła się w uzna-

waną dziedzinę naukową, jaką jest dzisiaj, polegała na awanturniczym poszukiwaniu 

artefaktów historycznych i gromadzeniu ich jako osobliwe eksponaty. Dopiero z czasem 

zaczęto dostrzegać wartość naukową kontekstu, w którym się mieszczą, oraz badać 

i dokumentować również otoczenie. Jednak niewątpliwie historia powstania i kształto-

wania się archeologii jako poważnej nauki wyraźnie pokazuje, że od początku ludźmi 

kierowała ciekawość, chęć zobaczenia czegoś nowego i niezwykłego. 

Pierwsze wzmianki świadczące o zainteresowaniu znaleziskami mieszczącymi się 

w ziemi pochodzą już z XV wieku. Jan Długosz w „Rocznikach, czyli kronikach sławnego 

Królestwa Polskiego” wspomniał o ziemi, która „rodzi garnki” we wsiach Nochowo 

w pobliżu Śremu i Kozielsko nieopodal Łekna. Wiadomość o tym fakcie dotarła za 

granicę, wywołując niedowierzanie, ale i wielkie zaciekawienie. Do Polski przybył poseł 

wysłany przez Ernesta I Żelaznego, księcia Austrii, który miał sprawdzić te informacje. 

Władysław Jagiełło zlecił przeprowadzenie pierwszych „wykopalisk archeologicznych” 

w Polsce. Podczas prac w Nochowie w 1416 roku znaleziono wiele garnków o różnych 

kształtach2. Było to miejsce cmentarzyska kultury łużyckiej. Jednak w XV wieku nie 

powiązano faktu występowania garnków w ziemi z wcześniejszą bytnością ludzi na tym 

terenie i ich zwyczajami funeralnymi. Odkryte stanowiska zostały prawidłowo zinter-

pretowane dopiero w XVII wieku przez Jana Jonstona3. 

 
1 Uniwersytet Łódzki 
2 Abramowicz A., Urny i ceraunie, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 36, 1992, s. 14-16, www.bazhum.muzhp.pl/ 

media//files/Acta_Archaeologica_Lodziensia/Acta_ Archaeologica_Lodziensia-r1992-t-n36/Acta_Archaeologica 

_Lodziensia-r1992-t-n36-s5-53/Acta_Archaeologica_Lodziensia-r1992-t-n36-s5-53.pdf. 
3 Abramowicz A., Historia archeologii polskiej: początki, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 36, Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe, Łódź 1992, s. 20-21.  
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W XVII wieku często tworzono tzw. Gabinety Osobliwości. Mieściły one nie tylko 

zabytki archeologiczne, ale również różne przedmioty przyrodnicze – wszystkie elementy, 

które wywoływały zaciekawienie. Przywożono artefakty z zagranicy, ale i gromadzono 

znaleziska z najbliższej okolicy. W dobie baroku szczególnie rozwinęło się zaintereso-

wanie przedmiotami znalezionymi w ziemi. Arystokracja zaczęła zakładać zbiory 

zabytków archeologicznych. Prywatną kolekcję posiadał m.in. Jan III Sobieski. 

Przełomowy moment w historii archeologii miał miejsce w 1711 roku. Giovanni 

Battista Nocerino, mieszkający w miasteczku Recina u podnóża Wezuwiusza, dokonał 

niezwykłego odkrycia. Podczas kopania studni odsłonił relikty Herkulanum zagrzebanego 

pod kilkunastometrową warstwą wulkanicznych popiołów. Zapomniane antyczne miasto 

oczywiście początkowo przykuło uwagę ze względu na wydobyte cenne, marmurowe 

rzeźby. Jego eksploracja polegała jedynie na poszukiwaniu skarbów, które uświetniały 

wystrój wnętrza letniej willi księcia Neapolu w Portici (Villa Portici). Jednak w 1738 

roku, zgodnie z wydanym rozporządzeniem królewskim, zaczęto prowadzić badania pod 

antykwarycznym nadzorem M. Venutiegio. Już w pierwszym roku prac w rozpoznano 

teatr miejski. Oczywiście pierwsze badania Herkulanum całkowicie odbiegały od 

dzisiejszych standardów prowadzenia wykopalisk, jednak był to przełomowy moment, 

w którym artefakty zaczęto traktować jako źródło informacji o zwyczajach dawnych 

kultur i wydarzeniach historycznych. Uznaje się, że były to pierwsze badania wykopa-

liskowe. Można śmiało stwierdzić, że to wydarzenie zapoczątkowało archeologię4. 

W XVIII wieku wybuchła prawdziwa gorączka archeologiczna wśród arystokratów, 

którzy ze swoich licznych podróży przywozili artefakty i utrzymywała się przez cały 

XIX wiek. Takie kolekcje możemy znaleźć m.in. u Czartoryskich i Potockich. Ich 

kolekcje nadal są chętnie oglądane i podziwiane. Do dobrego tonu należało posiadanie 

historycznych artefaktów w bibliotekach. Dzięki takiemu kolekcjonerskiemu podejściu 

zainteresowanie archeologią nabrało znacznego tempa. Nowa moda skupiała się głównie 

wokół sztuki antycznej basenu Morza Śródziemnego i Egiptu. Archeologia w tamtych 

czasach polegała na efektownym rozkopywaniu stanowisk. Nikt się nie trudził sporzą-

dzaniem dokumentacji podczas przeprowadzanych prac. Jednak często katalogowano 

zbiory zgromadzone w kolekcjach. Do naszych czasów zachowało się wiele katalogów, 

pomimo że często kolekcje ulegały rozproszeniu.  

Metodykę prowadzenia badań zaczęto powoli wprowadzać dopiero podczas kampanii 

napoleońskiej w Egipcie. Napoleon wraz z wojskiem zabrał na podbój Egiptu 167 

naukowców z różnych dziedzin, którzy zbierali i gromadzili dane w postaci map, 

rysunków i opisów5. Coraz więcej naukowców zdawało sobie sprawę z potrzeby poprawy 

standardów prowadzenia wykopalisk i sporządzania dokumentacji.  

Na początku XIX wieku na uniwersytetach nadal nie było kierunku archeologia, ale 

nowe pokolenia badaczy kształcili naukowcy podczas praktyki w terenie. Dzielili się 

metodami, które sami wypracowali. Archeologia stopniowo zaczęła się wyodrębniać 

jako samodzielna nauka.  

Natomiast w drugiej połowie XIX wieku archeologia zaczęła działać już jako dyscy-

plina uniwersytecka. Na ziemiach polskich pierwsza Katedra archeologii została zało-

żona w 1866 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim z inicjatywy Józefa Łepkowskiego. 

Początkowo miała charakter tymczasowy, jednak od 1874 roku już funkcjonowała jako 
 

4 Castiglione L., Pompeje i Herkulanum, Arkady, Warszawa 1986, s. 56-58. 
5 Fagan B., Krótka historia archeologii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, s. 18. 
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stała. Łepkowski utworzył przy uniwersytecie również Gabinet Archeologiczny, groma-

dzący zabytki archeologiczne6. 

Dużym znaczeniem dla archeologii był fakt wprowadzenia datowania. Na początku 

były to próby polegające na porównywaniu z innymi artefaktami. Później, stopniowo 

pojawiały się coraz dokładniejsze sposoby. Jednak dopiero metoda radiowęglowa, 

odkryta w 1949 roku przez amerykańskiego chemika Willarda Libby’ego, zrewolucjo-

nizowała badania archeologiczne. Większość naukowców początkowo odnosiła się do 

nowego sposobu datowania z dużą rezerwą, ale obecnie jest to metoda ogólnie uznawana 

i dostępna w wielu laboratoriach7. Jest to bardzo wyraźny przykład dążenia do inter-

dyscyplinarnego podejścia w archeologii. Ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na posta-

wione pytania badawcze naukowcy nie ograniczają wyłącznie do swojej dziedziny. 

Rozpatrują różne możliwości rozwiązania zagadek przeszłości. 

3. Archeologia – interdyscyplinarna nauka 

Można śmiało stwierdzić, że archeologia od początku stanowiła interdyscyplinarną 

dziedzinę nauki. Rozległa wiedza potrzebna do prawidłowej interpretacji stanowisk 

archeologicznych wynika z wieloaspektowej istoty badań i wielowątkowej przeszłości 

mającej nie tylko wymiar kulturowy i społeczny. Historię kształtowały również czynniki 

naturalne, które wielokrotnie miały znaczący wpływ na ludzkie losy, czego przykładem 

może być wcześniej opisane Herkulanum. Nie jest możliwe wymienienie wszystkich 

dyscyplin naukowych nawiązujących współpracę z archeologią. Okoliczności i formę 

kooperacji za każdym razem determinuje sytuacja zastana na konkretnym stanowisku. 

Istotną kwestią jest rozróżnienie pojęć interdyscyplinarność i transdyscyplinarność. 

Oba terminy określają zjawiska obecne w archeologii. Badania interdyscyplinarne dotyczą 

współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Każdy specjalista trzyma się zakresu 

swojej dyscypliny i zgodnie z tym prowadzi badania, a następnie dochodzi do wymiany 

zdobytych informacji. Niezwykle ważne przy takim współuczestnictwie jest wspólne 

formułowanie wniosków. Natomiast badania transdyscyplinarne polegają na wykorzysty-

waniu metod zaczerpniętych z innych dziedzin jako rozszerzenie własnych kompetencji8. 

Ciekawość i zaangażowanie archeologów nie ogranicza się jedynie do samej eksplo-

racji. Powinnością archeologa jest dołożenie wszelkich starań, aby przebadać stanowisko 

jak najdokładniej z użyciem wszelkich dostępnych metod i środków. Rozwój nauki 

i techniki umożliwia uzyskiwanie coraz większej ilości informacji i stwarza nowe 

możliwości podczas badań i interpretacji stanowisk archeologicznych.  

Archeologia nie polega tylko na wydobywaniu zabytków z ziemi, dokumentowania 

ich i otoczenia, w którym się znajdowały. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie 

przed przeprowadzeniem badań wykopaliskowych. Kwerendy historyczne i archiwalne 

mogą dostarczyć wielu cennych informacji i wskazać właściwy kierunek kolejnych 

etapów badań. Przykładowo, chcąc przeprowadzić badania przy zniszczonym lub przebu-

dowanym obiekcie architektonicznym, można odnaleźć plany, obrazy z przedstawie-

niem bryły lub chociaż opis. Rozpoznanie pierwotnego zakresu murów może być 

niezwykle pomocne przy zaplanowaniu lokalizacji wykopów. Może również pomóc 

w podjęciu decyzji o zaangażowaniu architekta, w celu przeprowadzenia badań archi-

 
6 www.archeo.uj.edu.pl/instytut/historia-instytutu-old. 
7 Fagan B., Krótka historia archeologii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, s. 224-231. 
8 Sikora J., s. 4, www.archeo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/128777/Sikora-autoreferat.pdf. 
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tektonicznych lub w roli konsultanta. Kwerendę może wykonać sam archeolog. Tutaj 

granica pomiędzy archeologią i historią przechodzi płynnie i z łatwością można zaadap-

tować ten fragment badań do swojej dziedziny nauki. Jednak z pewnością efektywniej 

i sprawniej wyniki etapu zbierania i analizowania danych sformułuje specjalista, który 

posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe. 

Cenna może się okazać również wiedza pozyskiwana lokalnie od mieszkańców. 

Częste są sytuacje, kiedy dochodzi do interakcji pomiędzy pracującymi na wykopaliskach 

archeologami i miejscową ludnością. Uzyskiwane informacje potrafią stanowić źródło 

wiedzy na temat miejsca badań. Mogą to być informacje na temat współczesnych 

ingerencji, ale także historycznych pozostałości, które nie przetrwały do chwili obecnej, 

ale były widoczne jeszcze kilka lat wcześniej. Zdobyta wiedza może pomóc właściwie 

ukierunkować badania wykopaliskowe, a także pomóc w rozpoznaniu zanikłych detali 

i obiektów. W przeprowadzaniu rozpoznania wśród lokalnej ludności nieoceniona może 

być pomoc etnologów. Jest to grupa zazwyczaj niedoceniana i pomijana, jednak posia-

dająca warsztat do przeprowadzania wywiadów i zbierania informacji. Dzięki wypraco-

wanym metodom badawczym są w stanie zdobyć wartościową dla archeologów wiedzę, 

której często sami nie byliby w stanie pozyskać.  

Każdy archeolog może napotkać trudności związane ze specyfiką miejsca, w którym 

pracuje. Niejednokrotnie zachodziła potrzeba, aby zmodyfikować i dostosować metody 

badawcze do warunków środowiskowych, w jakich są prowadzone badania. Nietypowymi 

warunkami mogą być np. góry, jaskinie lub środowisko wodne. Fakt, że zabytki znajdują 

się w trudno dostępnych miejscach powoduje pewne ograniczenia. Często niezbędne jest 

odpowiednie wyszkolenie badaczy. Przykładowo do poszukiwania i eksploracji zabytków 

zalegających pod wodą badacze są zmuszeni do odbycia kursów nurkowych i używania 

specjalistycznego sprzętu. Wprawdzie schemat prowadzenia prac badawczych jest za 

każdym razem podobny i przede wszystkim zachowuje charakter naukowy, jednak do 

osiągnięcia celu – odnalezienia, dokumentacji i eksploracji – niezbędna jest umiejętność 

dostosowania się do zastałej sytuacji. Aby badania zakończyć z sukcesem, odpowiadając 

na zadane pytania badawcze, należy korzystać z wszelkich dostępnych środków, nie 

ograniczając się jedynie ściśle do swojej dziedziny.  

Coraz więcej badaczy, zanim rozpocznie eksplorację stanowiska, decyduje się na 

przeprowadzenie badań nieinwazyjnych. Wykopaliskowe badania archeologiczne zawsze 

nieodwracalnie niszczą stanowisko. Dlatego tak ważne jest, aby rzetelnie je przepro-

wadzać i wykorzystywać wszystkie możliwe środki, aby zgromadzić jak najwięcej 

informacji, zanim zostaną bezpowrotnie utracone. Kiedy jest możliwość, archeolodzy 

unikają przekopywania całego stanowiska. Wytyczają wykopy w miejscach, które mogą 

dostarczyć jak najwięcej informacji, powodując jak najmniejsze straty, mając nadzieję, 

że w przyszłości będzie możliwe dokładniejsze przebadanie stanowisk dzięki nowym 

metodom. Nauka cały czas robi postępy, pojawiają się nowe metody badawcze. Dotyczy 

to również archeologii. Dlatego badania nieinwazyjne stwarzają niesamowite możli-

wości – są pomocne w optymalnym wytyczaniu wykopów. Dzięki nim można również 

określić zasięg stanowiska, co świadczy o skali danego zjawiska.  

Wśród metod nieinwazyjnych możemy wyróżnić badania geofizyczne, czyli takie, 

które wykorzystują różnicę we właściwościach fizycznych. Najczęściej stosowane są 

badania georadarowe, elektrooporowe i magnetyczne.  
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Metoda magnetyczna bada zaburzenia w polu magnetycznym ziemi, wykrywając 

inne właściwości magnetyczne obiektów niż tzw. tło. Można tym sposobem oznaczyć 

występowanie m.in. przepalonej gliny, kamieni, palenisk oraz niektórych metali np. 

żelaza9. Metodę elektrooporową wykonuje się poprzez umieszczenie w ziemi pary 

elektrod, przez które przepływa prąd elektryczny. Wyniki pomiarów uzyskuje się dzięki 

zróżnicowanej oporności danych materiałów zalegających w gruncie. Jest to rewela-

cyjna metoda do określenia lokalizacji większych obiektów np. konstrukcji kamiennych10. 

Natomiast w metodzie georadarowej są wykorzystywane fale elektromagnetyczne 

wysyłane w głąb ziemi, a po odebraniu przez antenę sygnały są przetwarzane na postać 

cyfrową. Dzięki obróbce komputerowej można zmienić pionowy obraz odczytów na 

poziomy i oglądać zmiany anomalii na poszczególnych głębokościach11. 

Jak w przypadku każdych badań metody geofizyczne również mają pewne ograni-

czenia. Metoda magnetyczna nie może być stosowana w pobliżu instalacji naziemnych 

i podziemnych oraz przy metalowych konstrukcjach (np. ogrodzeniach), ponieważ to 

zaburza pracę urządzenia i udaremnia prawidłowy odczyt. Problem z metodą elektro-

oporową następuje, gdy nie ma możliwości wbicia w ziemię elektrod (np. w asfaltową 

jezdnię, chodnik). Wykorzystanie tych metod w miastach może nie być możliwe. 

Natomiast użycie georadaru nie posiada takich ograniczeń. Komplikacje mogą również 

powodować warunki atmosferyczne. Nie da się wykonać prawidłowych pomiarów 

metodą elektrooporową podczas suszy, a do georadarowej nie może być ani za sucho, 

ani za mokro. 

Oprócz badań geofizycznych archeolodzy mają możliwość obejrzenia stanowiska 

z szerszej perspektywy, posługując się fotografią lotniczą, zdjęciami satelitarnymi lub 

Skanowaniem Laserowym z Powietrza – ALS (ang. Airborne Laser Scanning) LiDAR 

(ang. Light Detection and Ranging). Zdjęcia lotnicze potrafią być zaskakującym 

źródłem wiedzy o obiektach archeologicznych niewidocznych na powierzchni ziemi. Ich 

rozpoznawanie jest możliwe dzięki tzw. wyróżnikom roślinnym. Różnica w wegetacji 

roślin może wystąpić ze względu na odmienny stopień żyzności gleby w danym miejscu. 

W obszarze nagromadzenia próchnicy będzie można zaobserwować bujniejszą roślinność 

o bardziej intensywnych kolorach, natomiast mniejszą i „wypłowiałą” w przypadku 

znajdujących się pod ziemią reliktów konstrukcji murowanych. Zaobserwowane na 

podstawie zdjęć różnice, które obserwowane w szerszym kontekście tworzą formy, mogą 

zostać odczytane jako pozostałości struktur architektonicznych lub urbanistycznych. 

W przypadku Skanowania Laserowego z Powietrza obraz jest przedstawiany jako chmura 

punktów obrazująca powierzchnię terenu. Jest to rewelacyjna metoda, coraz częściej 

stosowana do rozpoznawania nowych stanowisk archeologicznych. Dzięki niej można 

przeszukiwać większe obszary w krótszym czasie, bez względu na obecność szaty 

roślinnej, która jest bez problemu przenikana. Umożliwia obejrzenie z szerszej perspek-

tywy powierzchnię danego obszaru, zwracając uwagę na jego formę ukształtowania. 

Sporządzenie takiego Numerycznego Modelu Terenu sprawia, że niezwykle łatwo 

odnaleźć formacje antropogenicznego pochodzenia12. 

 
9 www.archeolodzy.org/metody/prospekcja-nieinwazyjna/. 
10 www.geospectrum.pl/pl/badania-geofizyczne/elektrooporowe/. 
11 www.geospectrum.pl/pl/badania-geofizyczne/georadarowe/. 
12 www.archeolodzy.org/metody/prospekcja-nieinwazyjna/. 

http://www.geospectrum.pl/pl/badania-geofizyczne/elektrooporowe/
http://www.geospectrum.pl/pl/badania-geofizyczne/georadarowe/
http://www.archeolodzy.org/metody/prospekcja-nieinwazyjna/
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Kluczowych informacji przy wyznaczaniu obszaru badań wykopaliskowych, które 

można uzyskać w sposób nieinwazyjny, może dostarczyć prospekcja geochemiczna 

polegająca na oznaczeniu zawartości fosforu w glebie. Już na początku XX wieku 

zauważono, że na stanowiskach archeologicznych występuje podwyższone stężenie tego 

pierwiastka. Nawet w przypadku braku oznak w ukształtowaniu terenu jest możliwe 

ustalenie zasięgu oraz intensywności działalności ludzi w przeszłości. Fosfor, dość po-

wszechnie występujący w naturze, może mieć także źródło antropologiczne (bezpośrednio 

lub pośrednio – hodowla zwierząt), pochodząc od uryny lub fekaliów ludzi i zwierząt, 

ciał zmarłych, bądź szczątków zwierzęcych. Fosfor jest trwały i pozostaje w ziemi na 

tysiące lat. Dzięki temu można wyznaczyć zasięg stanowisk archeologicznych, określić 

zakres aktywności ludzi na znanych już stanowiskach, zdobyć informacje o sposobie 

wykorzystywania danego terenu (teren osadniczy, hodowla, uprawy), a także zinterpre-

tować pojedyncze obiekty i warstwy archeologiczne. Podstawowe badania można 

wykonać nawet w warunkach polowych. Pod wpływem odpowiednich odczynników 

chemicznych kolor próbki gleby ulega zmianie. Jest to ocena jakościowa, bardzo 

przydatna do szybkiego wykrywania obecności stanowisk archeologicznych. Natomiast 

w celu uzyskania dokładniejszych informacji należy pobrane próbki przebadać w labo-

ratorium. Takie badania archeolodzy mogą zlecać specjalistycznym jednostkom. Przepro-

wadzenie, podczas prospekcji archeologicznej, badań z zakresu gleboznawstwa mogą 

dostarczyć również informacji na temat klimatu w danych czasach, a także w jaki sposób 

działalność ludzi wpłynęła na procesy glebotwórcze13. 

Wykopaliska są najbardziej rozpoznawalną formą archeologii i najczęściej utożsa-

mianą z badaniami archeologicznymi. Nawet osoby w żaden sposób nie związane z tą 

dziedzina nauki mają choćby niewielkie pojęcie jak przebiegają. Najczęściej jest to 

wiedza zaczerpnięta z czasopism, książek, filmów dokumentalnych, czy fabularnych. 

Wprawdzie metodyka badań wykopaliskowych nie jest skomplikowana, jednak nie 

polega jedynie na wykopaniu dołu w ziemi i znalezieniu cennych skarbów – ten etap 

w historii archeologii na szczęście już dawno minął. Podczas eksploracji są dokumento-

wane poszczególne warstwy kulturowe oraz znajdowane w nich zabytki i obiekty. Na 

każdym etapie wykonuje się dokumentację rysunkową, fotograficzną, a także pomiary 

geodezyjne. Wszystkie znalezione zabytki są opisywane. Już na tym wstępnym etapie 

następuje selekcja i wyodrębnienie zabytków „wydzielonych” od „masowych”. Wszystkie 

zabytki są traktowane z należytą troską, jednak szczególnie traktuje się te charakte-

rystyczne, zidentyfikowane jako wyjątkowo cenne ze względu na swoją wartość kultu-

rową. W miarę możliwości zachęca się do wykorzystywania najnowszych metod, które 

przyspieszają działania i przede wszystkim pozwalają na zbieranie większej ilości 

informacji. Przykładowo zdjęcia z dronu pozwalają na szersze spojrzenie na sytuacje 

w wykopach, a pomiary wykonywane tachimetrem umożliwiają dokładną lokalizację 

zabytków, obiektów lub pochówków. Po wprowadzeniu danych do komputera można 

oglądać na poszczególnych głębokościach (czyli w obrębie danych warstw kulturowych) 

zmieniający się obraz sytuacyjny na stanowisku. 

W przypadku występowania obiektów architektury zalecana jest konsultacja z bada-

czem historii architektury bądź architektem. Odsłonięte fragmenty konstrukcji mogą 

 
13 Markiewicz M., Diagnoza zasięgu oraz intensywności dawnej działalności człowieka na podstawie badań 

gleb na wybranych stanowiskach archeologicznych ziemi chełmińskiej, Toruń 2008, s. 9-13, 

www.repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/261/Markiewicz_ doktorat.pdf?sequence=1. 

http://www.repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/261/Markiewicz_%20doktorat.pdf?sequence=1
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ulec szybkiej destrukcji pod wpływem warunków atmosferycznych lub późniejszych 

działań inwestycyjnych, więc może to być jedyna okazja do rozpoznania sytuacji przez 

specjalistę. Profesjonalna konsultacja może dostarczyć nowych informacji i pomóc 

w sformułowaniu wniosków i znalezieniu odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

Podczas wykopaliskowych badań archeologicznych również często pojawia się 

konieczność podjęcia współpracy z antropologiem. W przypadku eksploracji pochówków 

obecność specjalisty może być nieocenioną pomocą. Antropolog, mający do czynienia 

ze szczątkami ludzkimi in situ może spostrzec niewielkie szczegóły niedostrzegalne dla 

innych. Zebranie informacji bezpośrednio na stanowisku może korzystnie wpłynąć na 

późniejsze badania laboratoryjne i wnioski końcowe. 

Bezpośrednio po wykopaliskach archeologicznych następuje część badań laborato-

ryjnych. Zabytki, szczątki ludzkie i zwierzęce oraz pobrane próbki są kierowane do 

odpowiednich specjalistów, do dalszych badań i sporządzania dokumentacji. Następnie, 

zebrane dane są analizowane i formułuje się wspólne wnioski. Wszystkie wyeksplorowane 

zabytki są przekazywane do wcześniej wyznaczonej jednostki naukowej, a dokumentacja, 

sprawozdanie z przeprowadzonych badań i opracowania wyników wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków. 

4. Podsumowanie 

Z roku na rok pojawia się coraz więcej możliwości, aby badać stanowiska archeolo-

giczne dokładniej i uzyskiwać większą liczbę informacji. Nowe możliwości mogą pozwolić 

na zadawanie nowych pytań badawczych i znajdowanie na nie odpowiedzi. Wnioski 

płynące z interdyscyplinarnych badań na pewno wzbogacą naukę. Archeologia już od 

dawna nie przypomina awanturniczego poszukiwania skarbów, jednak niezmiennie 

badaczami kieruje ta sama ciekawość. Od początku kształtowania się archeologii jako 

dziedziny naukowej podejmowano współpracę z innymi dyscyplinami. Interdyscypli-

narność jest nieodłączną częścią prowadzenia badań archeologicznych i jest to 

niezbędne w poszukiwaniu i uzyskiwaniu odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

Odkrywanie tajemnic przeszłości, dzięki nowym technologiom i współpracy z innymi 

dziedzinami nauki, staje się coraz łatwiejsze. Tylko podejście interdyscyplinarne gwa-

rantuje rozwój każdej dziedziny nauki, co wyraźnie widać na przykładzie archeologii. 
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Obraz archeologii – od poszukiwania przygód do interdyscyplinarnej nauki 

Streszczenie 

Początków archeologii można dopatrywać się w wydarzeniach związanych z poszukiwaniem skarbów. 

Dopiero z czasem zaczęto dostrzegać nie tylko wartość materialną wydobywanych z ziemi zabytków. 

W historii archeologii niezwykle istotne było odkrycie Herkulanum. Podczas prowadzenia eksploracji, po 

raz pierwszy zaczęto traktować artefakty jako źródło informacji o zwyczajach dawnych kultur i wydarzeniach 

historycznych. Archeologia, jako uznawana dziedzina naukowa, powstała dopiero w XIX wieku.  

Od początku podejmowano współpracę z innymi dyscyplinami lub korzystano z ich osiągnięć. Kooperacja 

pomiędzy różnymi dziedzinami nauki jest niezbędna w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze. Przeszłość różnych kultur, badana na podstawie materialnych pozostałości, ma wymiar wielo-

wątkowy. Zbieranie informacji i stawianie hipotez nie byłoby możliwe bez prowadzenia badań w sposób 

interdyscyplinarny. Specjaliści różnych dziedzin, włączeni do zespołu, mogą lepiej przygotować etap badań 

wykopaliskowych oraz dostarczyć szczegółowych informacji na podstawie wyeksplorowanych zabytków 

ruchomych i nieruchomych, szczątków ludzi i zwierząt. Dzięki współpracy można uzyskać pełniejszy obraz 

badanej przeszłości. Podejście interdyscyplinarne oraz najnowsze technologie są niezbędnym czynnikiem 

gwarantującym rozwój nauki. 

Słowa kluczowe: archeologia, badania interdyscyplinarne, wykopaliska 
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Maciej Wojtyński1 

Relacje kobiet rejestrowane dla „Notacji” TVP 

1. Wstęp 

W Polsce do dziś nie ma jednego, wspólnego dla całego kraju Archiwum Historii 

Mówionej. Wycinkowe archiwa audiowizualne, dostępne w Internecie, tworzyły bądź 

nadal tworzą stowarzyszenia i instytucje kultury: Ośrodek „Karta” z Warszawy2, Brama 

Grodzka – Teatr NN z Lublina3 czy Muzeum Powstania Warszawskiego4. Tematycznie 

zbiory tych instytucji zazwyczaj związane są z podejmowanymi przez nie problemami. 

Pierwszą w polskiej historiografii próbę sformułowania definicji relacji ustnych 

podjęła w 1968 roku Krystyna Kersten5. Współcześnie definicja ta uległa zauważalnemu 

rozszerzeniu. Za relację uważa się obecnie każdą wypowiedź ustną zarejestrowaną na 

nośnikach elektronicznych względnie spisany wywiad, rozmowę. Na XV Międzynaro-

dowym Kongresie Nauk Historycznych w Bukareszcie w 1980 roku, Tadeusz Łep-

kowski wskazał na różnice pomiędzy historią ustną a tradycją ustną. Historia ustna 

miałaby być rozumiana jako wywiad, relacja bądź rozmowa, celowo inspirowana przez 

badacza. Zaś tradycja ustna to zakonotowana w zbiorowej pamięci ludów, narodów, 

społeczności historia „ludowa”, przekazywana ustnie, niezależnie od historii „oficjalnej”6. 

W późniejszych latach kwestią relacji ustnych i wywiadów historycznych zajmowali się: 

Jerzy Topolski7, Józef Ruchała8, Bohdan Łukaszewicz9
 czy Izabela Lewandowska10. 

Ponadto, opierając się na wzorcach i doświadczeniach historyków zachodnioeuropejskich 

i amerykańskich, zaczęto bliżej przyglądać się zagadnieniu oral history. Także w Polsce 

napisano na ten temat niemało tekstów11.  

 
1 maciej.wojtynski@op.pl. 
2 http://www.dsh.waw.pl [data dostępu: 26 VI 2021]. 
3 http://tnn.pl/himow.php [data dostępu: 26 VI 2021]. 
4 http://www.1944.pl [data dostępu: 26 VI 2021]. 
5 W rozumieniu potocznym relacją jest narracja uczestnika wydarzeń, inspirowana przez badacza, powstała 

w wyniku swego rodzaju naukowego zamówienia – Kersten K., Relacje jako typ źródła historycznego, [w:] 

Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 17-21 września 1968 r. Referaty plenarne. 

Sekcje VII-XI, Warszawa 1968, s. 318. 
6 Łepkowski T., Historia ustna i „historia ludowa”, Kwartalnik Historyczny, nr 2, 1981, s. 441-443. 
7 Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983, s. 273-277 (podrozdział: Poszukiwanie nowych źródeł. 

Historia oralna. Tradycja a relacja). 
8 Ruchała J., Wywiad i jego zastosowanie w dydaktyce historii, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia 

XXIII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 198, 1989, s. 105-113.  
9 Łukaszewicz B., Wspomnienia i relacje jako świadectwa najnowszej historii, [w:] Życie codzienne na 

dawnych ziemiach pruskich. Świadectwa przeszłości, Achremczyk S. (red.), Olsztyn 2002, s. 56-62. 
10 Lewandowska I., Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, 

Echa Przeszłości, T. V, 2004, s. 279-299. 
11 Maternicki J., Szkoła wobec historii oralnej, Wiadomości Historyczne, nr 2, 1994, s. 83-88; Maternicki J., 

Historia oralna, [w:] Maternicki J. (red.), Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczy-

cieli i studentów, Warszawa 2004, s. 105-107; Kurkowska M., Archiwa pamięci – oral history, Historyka, T. 

XXVIII, 1998, s. 67-76; Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia 

dziejów społecznych, Kraków 2003; Kałwa J.D., „Kozetka historyka”: oral history w badaniach życia 

prywatnego, [w:] Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Kałwa D., 
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Na świecie powstają archiwa historii mówionej, udostępnianie w Internecie. 

Najbardziej znane w Europie są National Life Story Collection, British Library Sound 

Archive, w Wielkiej Brytanii oraz Deutsches Gedächtnis w Lüdenscheid w Niemczech. 

W 2005 roku Program 1 TVP podjął działania zmierzające do utrwalenia na naj-

lepszych dostępnych nośnikach relacji osób zasłużonych bądź w jakiś sposób ważnych 

dla Polski. Niniejszy tekst ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat tej inicjatywy, 

a nade wszystko wskazanie na te relacje, których bohaterkami były kobiety oraz próbę 

wskazania na przyczyny wyboru tych, a nie innych bohaterek rejestrowanych relacji. 

2. O „Notacjach” 

Założeniem „Notacji”12 jest nagranie i zachowanie jak największej liczby relacji13. 

Podstawowym problemem są kryteria, według których dokonywało się selekcji potencjal-

nych bohaterów. Najważniejszymi miały być „ważność” osoby oraz jej wiek i stan 

zdrowia. Nigdy kryterium nie była płeć osoby, której relację zamierzano zarejestrować. 

W trakcie realizacji pojawiły się kolejne kryteria w znaczący sposób oddziałujące na 

zawartość tworzonego zbioru archiwalnego. Chodzi o miejsce zamieszkania, chęć (bądź 

jej brak) do współpracy, możliwości finansowe ówczesnej Redakcji Form Dokumental-

nych TVP 1, zajmującej się produkcją „Notacji”. Istotną okazała się z czasem kwestia 

znalezienia odpowiedniego twórcy relacji, który byłby godnym, inteligentnym a dociek-

liwym rozmówcą dla bohaterki lub bohatera.  

„Ważność” ewentualnego bohatera (bohaterki) relacji wydawała się kryterium obiek-

tywnym i niepodlegającym dyskusji. Ale to teoria. Na podstawie szacunkowych danych 

przyjęto, że postaci wartych uwiecznienia w proponowany sposób, a odpowiednio 

wiekowych jest około dziesięciu tysięcy14. Tymczasem TVP finansowała rocznie 

rejestrację tylko około 100 relacji. Tyle że ten wynik został osiągnięty tylko w latach 

2006-2008. Później z powodów – oficjalnie – finansowych, roczna produkcja systema-

tycznie spadała. W 2012 roku powstawało już tylko około czterdziestu „Notacji” rocznie. 

W następnych latach nie przekroczono dwudziestu relacji rejestrowanych każdego roku. 

W efekcie od 2005 do 2021 roku powstało około 800 relacji, stanowiących swoistą 

„spowiedź życia” tyluż osób. Około 15% relacji obejmują te wykonane poza obecnymi 

granicami kraju, kolejnych kilkanaście powstało w Polsce podczas pobytu w ojczyźnie 

bohaterów stale zamieszkujących poza granicami.  

 

Walaszek A., Żarnowska A. (red.), Warszawa 2005, s. 181-189; Lewandowska I., Źródła oralne w warsztacie 

badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, [w:] Źródła w edukacji historycznej. III 

Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Roszak S., Strzelecka M., Wieczorek A. (red.), Toruń 2006, s. 155-161; 

tejże, Problematyka oral history w zasobach sieci Internet, [w:] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, 

popularyzacji i dydaktyce historii, Prinke R.T. (red.), Poznań 2007, s. 167-179. 
12 „Notacje” to nazwa własna inicjatywy funkcjonującej w TVP od 2005 roku, ale jednocześnie określenie 

nagranej relacji świadka historii. W dalszej części tekstu terminy notacja i relacja stosowane będą wymiennie, 

zaś pisane wielką literą i umieszczone w cudzysłowie „Notacje” pozostaną tytułem inicjatyw rejestracji relacji 

(notacji) przez TVP. 
13 Znacząca część informacji pomieszczonych w niniejszym tekście ma swoje źródło w osobistych doświad-

czeniach autora, w latach 1989-2012 współpracownika, a potem pracownika TVP. Poza autorem niniejszego 

tekstu nikt nie zajmował się tym aspektem gromadzenia relacji świadków w ramach „Notacji”. 
14 Przy czym dane to odnoszą się do początku tworzenia „Notacji”. Niemniej, mimo nieubłaganego działania 

czasu i biologii, zakres zainteresowania przenosi się już nie na Tych, którzy walczyli w II wojnie światowej, ale 

Tych, którzy żyli i działali w czasach bliższych współczesności. Nadal chodzi o mniej więcej tę samą liczebność 

grona potencjalnych bohaterek i bohaterów. 
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Drugim co do ważności było kryterium wieku i stanu zdrowia. Przyjęto, że pierw-

szeństwo w rejestrowaniu wypowiedzi należne jest osobom w wieku ponad 75 lat. 

Odstępstwa od tego limitu dopuszczano w przypadku złego stanu zdrowia. 

Kolejną kwestią braną pod uwagę w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu 

rejestracji „Notacji”, było ewentualne istnienie w zbiorach TVP filmów, programów 

zawierających obszerne wypowiedzi osoby planowanej do „uwiecznienia”. Nie rezygnując 

z wykonania „Notacji” z taką osobą, nie dawano jej jednak priorytetu. Dla przykładu: 

film biograficzny w reżyserii Pawła Woldana15 o Kazimierzu kardynale Świątku, 

emerytowanym wówczas arcybiskupie mohylewsko-mińskim, nakręcony w 2002 roku 

zawierał pełną biografię bohatera. Nie zachowały się niestety materiały robocze do tej 

produkcji. Podróż z kamerą telewizyjną, zwłaszcza polskiej telewizji na Białoruś, to 

przedsięwzięcie skomplikowane i nieco16 ryzykowne, a przy tym kosztowne, zaś bohater 

był osobą nader wiekową i bardzo schorowaną nieskorą już niestety do podróżowania. 

Zatem szanse na dokonanie wywiadu poza Białorusią były iluzoryczne. Dlatego 

podejmując próbę uzyskania akredytacji i licząc się z koniecznością podporządkowania 

się długim procedurom działania władz tamtejszych, zdecydowano sprawę rejestracji 

pełnej „Notacji” z kardynałem Świątkiem połączyć z rejestracją kilkunastu innych 

relacji na terenach, które kiedyś były Polską, a należących dziś do Białorusi. Oznaczało 

to odłożenie terminu, ale dawało także szanse na obniżenie kosztów, a także uzyskanie 

kilkunastu dodatkowych zapisów. Spośród tych „dodatkowych zapisów” najliczniejsze 

były te, których bohaterkami były kobiety. Przyczyny odwrócenia proporcji – w rela-

cjach generalnie przeważają te, których udzielili mężczyźni – poszukiwać należałoby 

w dziejach społeczności polskiej na obecnej Białorusi. Biologiczne straty wojenne oraz 

te, powodowane powojennymi sowieckimi represjami, w znaczący sposób przetrzebiły 

męską część polskiej populacji w wieku pozostającym w kręgu zainteresowania realiza-

torów „Notacji”. Jest jeszcze jeden aspekt zdecydowanej przewagi relacji kobiet z polskiej 

mniejszości na Białorusi. Oto właśnie one – polskie matki, babcie, żony, okazały się 

opoką trwania polskości w rodzinach, a przez to w społeczności polskiej tamże. 

Kolejnym przykładem jest film o kardynale Nagy’m17, którego istnienie spowodo-

wało przeszło roczną zwłokę w rejestracji relacji z tą postacią. Podobnie było w wielu 

innych przypadkach – zwłaszcza osób aktywnych medialnie (Krzysztof Zanussi, Emil 

Karewicz i wielu innych). Inaczej: istnienie w zasobach archiwalnych TVP filmów bądź 

programów zawierających obszerne wypowiedzi potencjalnych bohaterów w znaczący 

sposób wpływa na podejmowanie decyzji co do kolejności rejestracji. 

Powtórzyć wypadnie, że najważniejsze dla niniejszego tekstu kryterium płci osoby 

proszonej o wypowiedź nigdy nie miało znaczenia. Rodzi się więc dość oczywiste 

pytanie, dlaczego relacje kobiet stanowią tylko ok. 20% całości zasobu? Nie udało się 

znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Może jedną z przyczyn mogłoby 

być to, że przez pierwsze kilkanaście lat rejestrowania „Notacji” koncentrowano się na 

ludziach walczących podczas II wojny światowej. Wśród walczących więcej było 

mężczyzn… Wypadnie więc powtórzyć, że spośród osób, których relacje rejestrowano 

we Lwowie, Wilnie, na terenach obecnej Białorusi oraz w Petersburgu przeważały 

kobiety. Może dlatego, że to właśnie one były twierdzą polskości i polskiego domu 

 
15 Pasterz. Kazimierz Kardynał Świątek, reż. Woldan P., TVP 2002, BC211535. 
16 Wtedy również. 
17 Kardynał Stanisław Nagy, reż. Baworowski A., TVP 2003, BM226840. 
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w opresyjnym otoczeniu. Tymczasem pośród notacji dokonywanych w drugiej dekadzie 

XXI wieku, gdy znakomita większość bohaterów II wojny światowej już odeszła 

i przyszło prosić o wspomnienia osoby młodsze, także pośród nich kobiety stanowią 

mniejszość.  

Spośród kobiet, których relacje zarejestrowano dla „Notacji”, nie można wskazać 

jednego „merytorycznego” kryterium doboru. Nagrane zostały narracje weteranek II 

wojny światowej. Między nimi Elżbiety Zawackiej „Zo” – jedynej cichociemnej, Marii 

Straszewskiej – sekretarza redakcji „Biuletynu Informacyjnego (1940-1944), Jadwigi 

Piłsudskiej-Jaraczewskiej, lotniczki RAF i córki Marszałka. Powstały również relacje 

więźniarek niemieckich obozów koncentracyjnych, sowieckich łagrów, ubeckich katowni. 

Zarejestrowano „spowiedzi życia” kobiet zesłanych przez sowietów na Sybir. Nie tylko 

tych, które były przed 1939 rokiem obywatelkami II RP, ale także Polek mieszkających 

po wschodniej stronie granicy ustalonej w Rydze. Dotyczy to m.in. opowieści Franceski 

Michalskiej, rodem z Kamieńca Podolskiego wywiezionej przez Rosjan do Kazachstanu 

w ramach „operacji polskiej” NKWD. Proszono i uzyskano wypowiedzi aktorek, 

pianistek, skrzypaczek, malarek, śpiewaczek i wokalistek. Ale także działaczek społecz-

nych i opozycyjnych. Nie tylko Polek, ale dla polskiej historii ważnych, jak Natalia 

Gorbaniewska. Dokonane wybory tych, a nie innych postaci miały swoje uzasadnienie, 

zwykle jednak były one indywidualizowane. Starano się zgromadzić jak najwięcej 

nagranych relacji, ale nie zawsze okoliczności pozwalały na pełną realizację zamiarów. 

Jednym z istotnych elementów warunkujących wybór konkretnej postaci była również 

ewentualna przydatność nagranego materiału w przyszłych programach i filmach TVP. 

Dlatego, mając w pamięci niedawną wówczas (2002) rocznicę półwiecza Telewizji 

Polskiej, nagrywano notacje z kobietami, które współtworzyły tę firmę: dziennikarkami 

(Lucyna Smolińska, Zofia Żukowska, Olga Lipińska, Halina Miroszowa), kamerzyst-

kami (Wanda Trzebunia-Siwicka), montażystkami (Agnieszka Bojanowska). W sumie 

– z marzeń i zamiarów elektronicznego zapisania wspomnień ludzi ważnych dla naszej 

Ojczyzny, udało się zrealizować niemało, ale znacząco mniej niż chciano. O metodach 

pracy i jej efektach – poniżej. 

3. Przed „Notacjami” 

„Notacje” to nie jest to pierwsza próba zapisania wspomnień i relacji podjęta w 

Telewizji Polskiej. W 1981 roku z inicjatywy red. Tadeusza Halucha18 wykonano około 

dwudziestu wywiadów z weteranami ruchu robotniczego. Sfilmowano ich wypowiedzi 

na taśmie światłoczułej. Niestety do dzisiaj nie przetrwała żadna z tych relacji. Nie 

zachowały się również archiwalia pozwalające na odtworzenie choćby listy osób 

wówczas portretowanych. Nie żyje także większość ludzi, którzy pracowali przy tym 

przedsięwzięciu, a ci, którzy żyją, nie mają ochoty na dzielenie się swą wiedzą. Warto 

jednak odnotować tę inicjatywę, bowiem była ona zapewne pierwszą w TVP próbą 

zarejestrowania – nieprzeznaczonych do emisji – wypowiedzi konkretnego kręgu osób. 

Podjęto ten pomysł z intencją zarchiwizowania tych nagranych taśm i zachowania ich 

dla przyszłych pokoleń. 

   W podobny sposób potoczyły się losy na poły legendarnego wywiadu udzielonego 

w więzieniu w Barczewie dziennikarzom TVP przez gauleitera Ericha Kocha. Koch 

 
18 Tadeusz Haluch, ur. 1929 roku, zm. 5 października 2008 roku w Warszawie, dziennikarz TVP, 1972-1979 

korespondent Polskiego Radia i Telewizji w Moskwie.  
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skazany na karę śmierci w 1959 roku życie zakończył w 1986 roku w tymże Barczewie. 

Wyroku śmierci z nieznanych do końca powodów nie wykonano. Taśmy zawierające 

ten wywiad nigdy nie zostały przekazane do archiwum TVP. Przez wiele lat znajdowały 

się w gestii kolejnych prezesów Zarządu TVP (wcześniej – Prezesów Komitetu do spraw 

Radia i Telewizji). Po raz ostatni ten materiał w gabinecie Andrzeja Drawicza widział 

prof. Paweł Wieczorkiewicz. 

W latach dziewięćdziesiątych kilkakrotnie podejmowano próby rejestrowania 

wypowiedzi postaci znaczących dla naszej Ojczyzny. Powstało wówczas około stu 

dokumentarnych zapisów. W większości przypadków odbywało się to w sposób nie do 

końca zgodny z przepisami obowiązującymi wówczas w TVP.  

Chodzi tu o dwa aspekty: 

Po pierwsze materiały, z których powstaje film, są zazwyczaj znacznie obszerniejsze 

niż gotowe, zmontowane dzieło. Tak zwane materiały „wyjściowe” rejestrowane na 

kasetach magnetycznych systemów U-Matic, później Betacam, a jeszcze później na 

dyskach XDCam winny być zwracane do magazynu taśm (Wideoteki) w celu ponow-

nego wykorzystania, czyli skasowania istniejącego zapisu, by uzyskać nośniki dla nowej, 

innej rejestracji. Powodem były ograniczenia finansowe. Dość szybko zarzucono ten 

pomysł ponownego wykorzystywania kaset z uwagi na drastyczne obniżanie technicznej 

wartości nagrań. Nie zmieniło to jednak podstawowego wymogu – konieczności zwra-

cania taśm roboczych do magazynu. Jednakże w tak wielkiej instytucji o zbiurokraty-

zowanym charakterze relatywnie łatwo było omijać te pozbawione głębszego sensu 

przepisy. Dzięki temu taśmy robocze przechowywano często w pokojach redakcyjnych. 

To zrodziło pomysł stworzenia redakcyjnych archiwów (całkowicie nieformalnych) 

i niebędących częścią centralnego archiwum TVP. Owo „centralne archiwum TVP” to 

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych, który z założenia gromadzi wyłącznie 

gotowe programy i filmy, a i to jedynie te, do których TVP ma prawa. Czyli takie 

materiały, które zostały przez TVP wyprodukowane, współprodukowane bądź zaku-

pione na własność. W ten sposób w co najmniej dwóch redakcjach – Filmu Dokumen-

talnego Programu 1 i symultanicznie – Filmu Dokumentalnego i Reportażu Programu 2 

zaczęto w tym czasie gromadzić zbiory kaset zawierających materiały robocze do filmów 

dokumentalnych. Przede wszystkim wywiady z wielkimi postaciami naszej kultury, 

polityki, nauki. Stąd był już tylko krok do ponownego podjęcia inicjatywy rejestrowania 

takich wypowiedzi na zapas. 

Tu odnotować należy aspekt omijania ówcześnie, a często jeszcze dziś, obowią-

zujących przepisów. To aspekt finansowy. TVP S.A. jest spółką prawa handlowego  

i w rozumieniu ustawy musi prowadzić dokładną księgowość i wypracowywać zysk. 

Zysk, w rozumieniu przepisów, powstanie tylko wówczas, gdy zainwestowane w produkcję 

pieniądze dadzą konkretny efekt antenowy. W przeciwnym wypadku, pieniądze wydane 

na wynajem środków technicznych (kamery, statywu, lamp, mikrofonów, konsolety, 

samochodu) i płace (operator kamery, jego asystent, dźwiękowiec, oświetlacz, kierowca, 

redaktor), będą musiały zostać zaksięgowane jako straty.  
Dlatego przez lata, omijając przepisy, zasoby wywiadów gromadzono nieformalnie. 

Była to jednak działalność niewdzięczna dla prowadzących, bo nieprzynosząca kon-
kretnych, widocznych efektów. Tym większe uznanie należy się ludziom, którzy przez 
lata, narażając się na zarzut niegospodarności, działalność tę podejmowali. Mowa tu 
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przede wszystkim o wieloletniej szefowej Redakcji Filmu Dokumentalnego „Dwójki” – 

Krystynie Mokrosińskiej19. 
Zbierając przez lata dziesiątki relacji, stworzyła pokaźny zasób archiwalny. Niestety, 

z chwilą jej odejścia ze stanowiska, zasób ten uległ rozproszeniu. Nie można nawet 
odtworzyć pełnej listy osób, których wypowiedzi się w nim znajdowały. Przyczyn roz-
proszenia było kilka: niezrozumienie wartości tego zbioru przez następców Mokro-
sińskiej i działania autorów zgromadzonych relacji. Autorami byli reżyserzy i dziennikarze, 
którzy wiedząc o istnieniu tego zbioru w mniej lub bardziej oficjalny sposób, wypo-
życzali swoje lub cudze kasety robocze, by wykorzystać ich fragmenty w kolejnych 
filmach. Część z tych kaset jeszcze istnieje – przechowywana w pokojach redakcyjnych 
bądź nieformalnie wyniesiona poza teren TVP. Być może pewną część można by 
odzyskać, ale wydaje się, że większość tej pracy poszła na marne i zespół uległ roz-
proszeniu bądź zniszczeniu. 

Innym wątkiem jest pozostawanie w posiadaniu dziennikarzy nieznanej i trudnej do 
oszacowania liczby nagrań, w tym także zawierających obszerne relacje. Powstawały 
one jako materiały robocze do filmów i programów realizowanych przez pracowników 
lub współpracowników TVP. Zwykle na nośnikach udostępnionych przez firmę i for-
malnie nadal pozostających jej własnością, co więcej realizacja odbywała się przy 
użyciu sprzętu, środków i personelu technicznego TVP. Z technologii przygotowywania 
filmu bądź programu telewizyjnego wynika konieczność nagrywania kilkakrotnie 
dłuższego materiału niż planowany czas jego potencjalnej emisji. Zwykle jest to 
stosunek 1 : 3, czyli materiału roboczego jest trzykrotnie więcej niż tego, który zostanie 
wyemitowany. Kaset z materiałem roboczym nie przechowuje się w archiwum TVP. Są 
one resetowane (czyszczone z zapisu) bądź niszczone. Dziennikarze i twórcy, mając 
czasem szansę zarejestrowania wypowiedzi osoby znaczącej, a trudno osiągalnej, zapi-
sanej relacji strzegą jak oka w głowie, bo z zarejestrowanego materiału można czasem 
wykonać kilka programów. Motywy takiego postępowania są dość oczywiste i czytelne: 
chęć zachowania wyłączności, bo oznacza to perspektywę zarabiania pieniędzy. Rzecz 
jasna nie tylko przyziemne kwestie odgrywają tu rolę. Wielu pracujących dla TVP 
gromadziło (czasami za pieniądze firmy) prywatne archiwa, z poniekąd altruistyczną 
myślą zachowania dla przyszłych pokoleń. Tak czynił m.in. Dariusz Baliszewski20, twórca 
cyklicznego programu przez kilkanaście lat obecnego na antenie TVP 1 – „Rewizji 
nadzwyczajnej”. Dziś już nieżyjący dysponował bardzo znaczącym zbiorem relacji osób 
czynnych w II RP, podczas II wojny światowej i w czasach PRL. Często były to relacje 
wstrząsające i szokujące, rzucające nowe światło na wydarzenia istotne dla naszej 
historii. Nie wszystkie zostały przez D. Baliszewskiego wykorzystane w cyklu, nie 
o wszystkich chciał mówić, nie wiadomo czy kiedykolwiek zostaną ujawnione, ale wiemy 
o ich istnieniu, nie znając jednak nawet w przybliżeniu choćby spisu osób, których 
wypowiedzi zdołał zarejestrować D. Baliszewski. Należy podkreślić, że tylko dzięki 
wieloletniej pracy i zaufaniu, na które swą rzetelnością zapracował, D. Baliszewskiemu 
udzielano takich wywiadów. Podobnych, na poły prywatnych zasobów, jest wiele wśród 
pracujących dla TVP. 

 
19 Krystyna Mokrosińska, ur. 16 sierpnia 1942 roku w Warszawie, dziennikarka i filmowiec, dokumentalistka, 

1966-1968 praca na Wydziale Dziennikarstwa UW, od 1969 roku w Telewizji Polskiej. Po 13 XII 1981 roku 

usunięta z pracy. Po 1989 roku ponownie w TVP, 1991-2000 szef Działu Form Dokumentalnych TVP 2. 2001-

2011 prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
20 Dariusz Baliszewski, ur. 14 kwietnia 1946 roku w Warszawie, zm. 10 sierpnia 2020 roku tamże, historyk, 

dziennikarz i publicysta. Autor cyklu „Rewizja Nadzwyczajna” (emisja 1990-2008 TVP 1). 
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4. Realizacja „Notacji”  

Od 2005 roku w Redakcji Form Dokumentalnych Programu 1 rozpoczęto oficjalne 

prace nad „Notacjami”. Odbyło się to również w sposób początkowo nie do końca sfor-

malizowany. Trzeba mieć świadomość, że nadal – w świetle obowiązujących przepisów – 

taka działalność, czyli rejestrowanie materiałów roboczych bez czytelnej perspektywy 

ich emisji generuje straty firmy. Stąd między innymi umiarkowany entuzjazm zwierzch-

ników do podejmowania decyzji skutkujących wydawaniem setek tysięcy złotych 

z publicznej kasy. 

Już po kilku miesiącach działalności efekty działań wokół „Notacji” przerosły 

dotychczasowe, wieloletnie prace incydentalnie wykonywane w tym zakresie w TVP. 

Zaczął powstawać znaczący zbiór nagrań, który sukcesywnie był powiększany. 

Co do metod rejestracji, przyjęto regułę filmowania bohaterki lub bohatera „Notacji” 

na tle czarnej tkaniny, dla uzyskania w miarę jednolitej formy estetycznej. Liczne są 

jednak wyjątki od tej reguły. Zdarzało się, że po odbiorze nagrania od realizatora okazy-

wało się, że bohaterkę (bohatera) sfilmowano we wnętrzu jego mieszkania, co nie zawsze 

wygląda dobrze. W takiej sytuacji dokonane nagranie bywało przyjmowane, bo szanse 

na powtórzenie go były nikłe. Kolejnym elementem rejestracji, jakiego oczekiwano od 

realizatorów było sfilmowanie zdjęć, dokumentów, pamiątek, co generowało rozmaite 

problemy. Fotografie filmowano zazwyczaj pod koniec dnia zdjęciowego, po zakończeniu 

wywiadu. Wszyscy – ekipa zdjęciowa i bohaterka lub bohater bywali zmęczeni i miewali 

mniejszy entuzjazm do tego – w mniemaniu realizatorów – uzupełniającego fragmentu 

ich pracy. Realizatorzy nie traktowali filmowania ikonografii jako integralnej części 

wywiadu, a tylko jako rejestrację tzw. przebitek, czyli obrazków pozwalających na 

sprawne zmontowanie wywiadu w sposób przyswajalny dla ludzkiego oka. Inną kwestią 

jest to, że bohaterowie, po upływie wielu lat od opisywanych przez siebie wydarzeń, 

dzieląc los Polaków w XX wieku, rzadko dysponowali bogatymi zbiorami fotografii 

dokumentujących ich dzieje. Bywało i tak, że posiadacze bogatszych kolekcji rodzinnych 

fotografii żądali za prawo ich sfilmowania i rozpowszechniania sum przekraczających 

możliwości redakcji. 

Niektórzy z potencjalnych bohaterów nie wyrazili zgody na nagranie. Odmówili 

m.in.: Wisława Szymborska, Władysław Kopaliński, Wojciech Kilar, Emil Karewicz 

i wielu innych. W niektórych przypadkach była to niechęć do odrywania się od pracy 

(Władysław Kopaliński), niechęć do mediów, a niekiedy niechęć do TVP w ogóle. Emil 

Karewicz uznał, że wywiady z nim przeprowadzano już tyle razy, że nic nowego 

powiedzieć nie zdoła.  

Prosząc ewentualnych bohaterów „Notacji” o możliwość nagrania, zawsze przedsta-

wiało się im możliwość zastrzeżenia (nawet notarialnego) dostępu do zapisu i oczywiście 

do publikacji jego treści w każdej formie. Sugerowano bohaterom, aby nie był to okres 

dłuższy niż dziesięć lat po śmierci osoby zastrzegającej treść swojej „Notacji”. 

5. Wiarygodność przekazu 

To właściwe miejsce, by poruszyć kwestię wiarygodności przekazu. Pamięć ludzka 

jest zawodna, wiek, stan zdrowia, przeżycia odciskają swoje piętno. Osoby, proszone 

o udzielenie wywiadu, zwłaszcza jeśli nie są postaciami z pierwszych stron gazet, 

zwykle mocno przeżywają takie wydarzenie, jakim jest mówienie do kamery. Rzecz 

charakterystyczna – u ani jednej z zarejestrowanych osób nie da się zauważyć tremy. 
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Niemal wszyscy przygotowują się do tego – dla nich niezwyczajnego – wydarzenia. 

Część z nich ma dar potoczystości wymowy, część zdecydowanie jest go pozbawiona. 

Wszyscy mają świadomość, że mówią do przyszłych pokoleń i mają dać świadectwo 

o sobie i swoich czasach. Ale weryfikacja wiarygodności jest możliwa wyłącznie 

w odniesieniu do konkretnej notacji, próby generalizowania zjawiska nie powinny raczej 

wykraczać poza zakres uwag poczynionych na początku tego akapitu. Warto zwrócić 

uwagę na fakt niepowtarzalności dokonywanego nagrania. W przypadku „Notacji” 

z powodów finansowych rejestracja trwała najwyżej kilka godzin, z reguły bez możli-

wości powtórzenia, zweryfikowania przez osobę udzielającą wywiadu ewentualnych 

pomyłek, pominięć, nieścisłości. Wynika to z przyjętej formy realizacji nieprzewi-

dującej oglądania przez bohatera nagranego materiału. Z jednej strony to dobrze, bo 

pojawia się szansa uniknięcia spotęgowanej autocenzury, z drugiej traci się możliwość 

ewentualnych, potencjalnie ważnych uzupełnień. Przyjęto jednak, że cenniejszą jest 

wypowiedź w miarę spontaniczna (z oczywistym zastrzeżeniem, że wszyscy respon-

denci się do takiej rozmowy przygotowują), niż po wielokroć poprawiana.  

Istotne znaczenie ma dobór osoby realizatora. To od niego lub od niej zależy precyzja 

stawianych pytań i sposób kierowania narracji bohatera na istotne tematy. 

Znakomitą część realizatorów, z których co najmniej połowa to kobiety, stanowią 

dziennikarze bądź filmowcy pracujący lub współpracujący z TVP. Większość spośród 

realizatorek i realizatorów nie ma wykształcenia czy przygotowania historycznego. 

Dlatego mając na uwadze wartość poznawczą sporządzanej notacji, przed jej rozpoczę-

ciem, oczekuje się przygotowania planu rozmowy. Wszelako efekty bywają różne. 

Zdarzają się odstępstwa od przyjętych reguł postępowania warunkowane okoliczno-

ściami losowymi. Rejestracja relacji gen. Michała Gutowskiego odbyła się w dwóch 

podejściach rozdzielonych kilkumiesięczną przerwą, spowodowaną wylewem u generała 

i późniejszą rekonwalescencją. A kolejny przykład – notacja z Wieńczysławem Gliń-

skim – nauczył konieczności innego formułowania planu rozmowy. Dotychczas starano 

się zachować chronologię w wypowiedzi. Jednakże W. Gliński podczas nagrania poczuł 

się źle i rejestrację przerwano. W efekcie istnieje długa opowieść o latach dziecięcych, 

młodzieńczych, o rodzinie, ale wątków potencjalnie najciekawszych – udziału w filmie 

„Kanał” A. Wajdy – brak. Od tej notacji inne plany rozmów formułowane były 

odmiennie: w pierwszej kolejności bohater opowiadać winien o sprawach, które były 

w jego życiu najistotniejsze, o swojej dokładniejszej biografii i wydarzeniach anegdo-

tycznych, informując w dalszej kolejności. 
Jak zaznaczono wyżej nie istniał żaden imperatyw nagrywania głównie kobiet lub 

głównie mężczyzn. Nigdy kryterium płci nie odgrywało znaczącej roli w podejmowaniu 
decyzji o wyborze osoby, której relację będzie się nagrywać. Niemniej spośród setek 
postaci, które zgodziły się na nagranie ich relacji około jednej piątej to kobiety. Są 
pośród nich postaci wielkie, a wręcz pomnikowe jak jedyna cichociemna, druga w 
historii pani generał Wojska Polskiego Elżbieta Zawacka ps. „Zo”, a są i takie jak Matki 
Polki kultywujące polskość we Lwowie czy Grodnie, których nazwiska (wymienione 
poniżej) rozpoznają jedynie nieliczni. Nigdy nie chodziło o wartościowanie postaci 
nagrywanych dla przyszłych pokoleń w „Notacjach”. Wprawdzie już znalezienie się 
pośród osób, których relacje tam uwieczniono jest przesłanką określającą znaczenie dla 
wspólnych dziejów, ale nikt nie odważy się na stwierdzenie, że jedna postać „waż-
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niejsza” od innej. Bo jakich kryteriów trzeba by używać, żeby uznawać, że relacja Zofii 
Posmysz21 jest istotniejsza od notacji Ireny Sendlerowej22 albo odwrotnie? 

Znakomita większość osób proszonych o nagranie relacji, notacji, „spowiedzi życia”, 
jeśli już się na nagranie zgodzi nie myśli o wynagrodzeniu za czas poświęcony 
telewizyjnej ekipie. Jednakże w kosztorysie rejestracji jednej relacji była w latach 2005-
2012 pozycja przewidująca wypłacenie honorarium osobie, której „spowiedź życia” 
była nagrywana. Była to suma 300 PLN. Tyle samo płacono dziennikarzowi, realiza-
torowi nagrania. Jak na stawki telewizyjne były to „śmieszne” pieniądze. Kiedy zapro-
ponowano tę sumę Ninie Andrycz23, zareagowała śmiechem. Ta wielka aktorka, swego 
czasu żona Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza, żyła ongiś, jeśli nie 
w luksusie, to na pewno dostatniej niż znacząca część współobywateli. Jednakże w 2005 
roku, u schyłku życia, z mizerną emeryturą nie mogła sobie pozwolić na odrzucenie tej 
nawet nie skromnej, a wręcz upokarzającej oferty. Nina Andrycz znała metody wyli-
czania honorariów w TVP i dlatego zaproponowała, aby przedstawić jej pytania. Ona na 
nie miała napisać odpowiedzi, a następnie ten (oczywiście zaakceptowany przez redakcję) 
tekst „zagrać” jak aktorka rolę. Bo taryfikator wynagradzania aktorów za odegraną rolę 
był nieco większy niż trzystuzłotowe „honorarium”. Nagrywającym zrobiło się nieswojo, 
bo w domu Niny Andrycz widać było niedostatek. Stała się rzecz niezwykła, ekipa zre-
zygnowała z części swoich honorariów, by więcej pieniędzy wypłacić Ninie Andrycz. 

W tworzonym zasobie pewną część stanowią notacje zrealizowane przed laty przez 
studio filmowe MediaKontakt Mirosława Chojeckiego. Zostały one nabyte przez TVP 
(wraz z pełnią praw do przechowywania, obrotu i wykorzystania). Rzecz jest o tyle 
istotna, że są wśród pozyskanych w ten sposób relacje osób już nieżyjących, przebywa-
jących poza granicami kraju24, bądź rodzinnie powiązanych z właścicielami MediaKontakt25. 

Przywołanej w przypisie Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej, a ściślej – jej relacji – 
wypadnie poświęcić kilka spostrzeżeń. Jest to jedna z najobszerniejszych, najdłuższych 
notacji, trwająca niemal dwadzieścia godzin. Nagrana została dla przyszłych pokoleń, 
ale nagrywającymi byli synowie. To z jednej strony dobrze, bo bohaterka nie musiała 
się kontrolować i zachowywała swobodę wypowiedzi, a z drugiej strony pojawiały się 
w jej narracji swoiste skróty. M. Stypułkowska-Chojecka, zdając sobie sprawę, że jej 
słuchacze (obecni na nagraniu synowie) tę opowieść znają na pamięć, po wielokroć 
używała określeń „no przecież pamiętacie”, „ale to już Wam mówiłam”. Te uwagi były 
dostrzegane i korygowane przez nagrywających, ale każą się zastanowić nad tym ile 
wątków mogło zostać pominiętych, bądź skróconych przez bohaterkę („przecież już to 
Wam mówiłam”). 

 
21 Zofia Stefania Posmysz-Piasecka, ur. 23 sierpnia 1923 roku w Krakowie, pisarka i scenarzystka. 1942 roku 
uwięziona w niemieckim KL Auschwitz, poddana eksperymentom pseudomedycznym. W styczniu 1945 roku 
uczestniczyła marszu śmierci z Auschwitz do Wodzisławia Śląskiego. Potem trafiła do KL Ravensbrück i KL 
Neustadt-Glewe. Autorka słuchowiska radiowe „Pasażerka z kabiny 45”, na motywach którego powstał film 
„Pasażerka” w reżyserii Andrzeja Munka, a następnie książka pod tym samym tytułem wydana w 1962 roku. 
22 Irena Stanisława Sendlerowa z domu Krzyżanowska, ps. „Jolanta”, ur. 15 lutego 1910 roku w Warszawie, 
zm. 12 maja 2008 roku w Warszawie, działaczka społeczna i charytatywna, w czasie niemieckiej okupacji 
kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj „Żegoty”. Brała 
udział w uratowaniu kilku tysięcy dzieci pochodzenia żydowskiego. 
23 Nina Andrycz, ur. 11 listopada 1912 roku w Brześciu Litewskim, zm. 31 stycznia 2014 roku w Warszawie, 
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, 1947-1968 żona premiera Józefa Cyrankiewicza. 
24 Świadkowie „pogromu kieleckiego”, Żydzi weterani WP, AK, NSZ (sic!), LWP, II Korpusu. 
25 Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama”, ur. 24 września 1926 roku w Warszawie, zm. 5 lutego 2016 roku 
tamże, łączniczka AK, uczestniczka zamachu na Kutscherę, Powstania Warszawskiego, matka Mirosława 
i Sławomira Chojeckich, współwłaścicieli MediaKontakt. 
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6. Gromadzenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie zapisów „Historii 

Mówionej” 

Odwołanie się do działań MediaKontakt daje asumpt do stwierdzenia, iż TVP nie jest 

w ostatnich latach jedynym ośrodkiem gromadzącym ten rodzaj dokumentacji. Od 2006 

roku zajmuje się tym Instytut Pamięci Narodowej, kilkanaście miesięcy wcześniej 

zaczęto gromadzić relacje Powstańców w Muzeum Powstania Warszawskiego. W obu 

wypadkach są to zapisy na profesjonalnych nośnikach cyfrowych, z prognozowanym 

długim czasem przechowywania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centrum Solidarności to 

kolejne instytucje działające w tej dziedzinie. Najważniejszym jest jednak Ośrodek 

KARTA, który gromadzi przede wszystkim relacje dźwiękowe. 

Nie można pominąć także innych osób, firm i instytucji, w mniejszym lub większym 

stopniu zaangażowanych w tę działalność. O firmie producenckiej Mirosława Chojec-

kiego MediaKontakt, wspomniano wyżej. Z TVP 3, ściślej z Warszawskim Ośrodkiem 

Telewizyjnym, związany jest od lat zawodowy historyk, niegdyś pracownik IH PAN 

prof. Zbigniew Wawer, który zazwyczaj w tandemie z prof. Tadeuszem Kondrackim dla 

tej anteny przygotowali w sumie kilkaset filmów i programów poświęconych historii 

najnowszej. Ubocznym efektem tej działalności było sporządzenie znacznej liczby 

zapisów relacji o charakterze podobnym do „Notacji”. 

Kolejną kwestią jest udostępnianie i upowszechnianie zasobu gromadzonego 

w ramach projektu „Notacje”. Od 3 września 2007 roku na antenie TVP 1 rozpoczęto 

emisję dziesięciominutowych odcinków, emitowanych pod tym tytułem. Zawierają one 

opis pojedynczego wydarzenia, anegdotę. Zarówno rozmiar pojedynczego odcinka, jak 

jego treść podyktowane są przede wszystkim zamiarem dotarcia do najszerszego kręgu 

odbiorców. Siłą rzeczy musi być to forma skondensowana i maksymalnie atrakcyjna. 

Zamiarem było nie tylko przekazanie widzom słów bohaterów, ale także rudymentarnej 

wiedzy na temat ich życia i najważniejszych dokonań. W wielu przypadkach bywa to 

pierwsza szeroko dostępna informacja o tych ludziach. Od wiosny 2009 roku na stronie 

internetowej TVP S.A. sukcesywnie umieszczane są kolejne odcinki emisyjne. 

Mimo to zasięg oddziaływania społecznego tej inicjatywy jest niewielki. Mając to na 

względzie, uzyskawszy od władz TVP zgodę na niekomercyjną, naukową edycję 

źródłową tych zapisów, w roku 2010 piszący te słowa rozpoczął wydawanie drukiem 

zgromadzonych przez TVP relacji26. 

 
26 Świadkowie dziejów. Relacje rejestrowane dla Telewizji Polskiej, tom 1, Warszawa 2009, (zawiera relacje 

gen. Michała Gutowskiego {w 1939 d-ca szwadronu w 17 p. uł., w 1945 d-ca 2 p.panc 1DPanc}, kmdr por. 

Zbigniewa Kowalskiego {w 1939 oficer art. ORP „Wicher”}, chor. Leszka Owsianego {w 1944 latał w 1586 

Eskadrze ze zrzutami dla Powstania}), Świadkowie dziejów. Relacje rejestrowane dla Telewizji Polskiej, tom 

2, Warszawa 2010 (zawiera relacje gen. Zygmunta Odrowąż-Zawadzkiego, Jerzego Kamienieckiego, gen. prof. 

Elżbiety Zawackiej „Zo”), Świadkowie dziejów. Relacje rejestrowane dla Telewizji Polskiej, tom 3, Warszawa 

2013 (zawiera relacje Henryka Dannemanna, żołnierza Szarych Szeregów w Gdyni, więźnia KL Stutthof, ks. 

Infułata Ludwika Rutyny, proboszcza w Buczaczu, odnowiciela polskiego życia religijnego na Podolu po 1991, 

Gerharda Szmatlocha, Ślązaka, junaka JHP, internowanego w Rumunii, 1941 wcielonego do Wehrmachtu), 

Świadkowie dziejów. Relacje rejestrowane dla Telewizji Polskiej, tom 4/pod red. M. Wojtyńskiego; oprac. 

J. Mruk, M. Wojtyński, Warszawa 2015, (zawiera relacje: Eugeniusza Cydzika, obrońcy Grodna, żołnierza AK, 

zesłańca, strażnika polskości Lwowa, Eugeniusza Hanemana, fotografa Powstania Warszawskiego, Hieronima 

Warachima, kapucyna, kapelana AK we Lwowie, prowincjała OFMCap), Świadkowie dziejów. Relacje 

rejestrowane dla Telewizji Polskiej, tom 5/pod red. M. Wojtyńskiego; oprac. M. Kosiński, K. Wałaszewski, M. 
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7. Zakończenie 

Reasumując – „Notacje” to przedsięwzięcie, jedno z kilku w ostatnich latach realizo-

wanych w Polsce, planowego tworzenia nowego źródła historycznego. Perspektywicznie 

miała to być inicjatywa o największym zasięgu w kraju, zarówno pod względem liczby 

zapisów, ale także szerokości spectrum postaci, których wypowiedzi są i będą utrwalane. 

Nie bez znaczenia jest także fakt ich choćby cząstkowego upowszechniania, zwłaszcza 

w TVP 1, a to z uwagi na spodziewany odzew społeczny. Warto przy tym zauważyć, że 

wszystkie te inicjatywy są spóźnione o wiele lat.  

Celem powstania tego tekstu była chęć upowszechnienia wiedzy o inicjatywie zwanej 

„Notacje”. Zważywszy, że dostępność zasobów Archiwum TVP (Ośrodka Dokumentacji 

i Zbiorów Programowych TVP S.A.) dla ogółu potencjalnych zainteresowanych jest 

cokolwiek ograniczona wydaje się zasadne dołączenie listy nazwisk kobiet, zasłużonych 

dla naszej narodowej wspólnoty, których relacje zostały zarejestrowane dla TVP. 

Powyższe zdanie jest eufemizmem, a to dlatego, że w Archiwum TVP z założenia nie 

przechowuje się materiałów roboczych, zatem również relacje zarejestrowane dla 

„Notacji” nadal formalnie nie są częścią tego Archiwum. Nie są zatem wykazywane 

w inwentarzach, a nagrane nośniki – jak w latach 2005-2012 – przechowywane są w poko-

jach redakcyjnych. To zaś oznacza, że niniejszy tekst może być jednym z nielicznych, 

jeśli nie jedynym miejscem, gdzie można powziąć wiedzę o tym, które kobiety udzieliły 

Telewizji Polskiej S.A. swoich „spowiedzi życia”. 

Każde z nas nosi przy sobie urządzenie pozwalające zapisać obraz i dźwięk. Co 

powiemy tym, którzy przyjdą po nas, aby się usprawiedliwić z grzechu zaniechania 

rejestracji wspomnień naszych odchodzących przodków?  

Lista kobiet, których relacje zarejestrowano dla TVP. Po nazwisku i imieniu (incy-

dentalnie – pseudonimie) podana jest data urodzin. Kolejna data (rzadko dzienna, czasem 

miesięczna lub tylko roczna) odnosi się do czasu wykonania nagrania. Niekiedy podane 

jest miejsce wykonania nagrania. Luki w przytaczanych danych powielają niedostatki 

materiału źródłowego. Z powodu szczupłości miejsca nie podano szerszych danych 

biograficznych. 

Tabela 1. Lista kobiet, których relacje zarejestrowano dla TVP 

 Nazwisko i imię (pseudonim), data urodzin Czas wykonania nagrania, 

miejsce wykonania 

nagrania 

1 Andrycz Nina Ur. 1915 2005 

2 Czaplińska Ruta Ur. 1918 23.11.2005 

3 Frejlich-Zając Anna Ur. 1942  26.07.2005 

4 Pawłowska Teresa Ur. 1926 2005 

5 Zawacka Elżbieta „Zo” Ur. 1909 2005 

6 Aleksandrowicz Krystyna Ur. 1918 13.12.2006 Kraków 

7 Posmysz Zofia Ur. 1923 12.2006 Warszawa 

8 Sawkiewicz Wanda Ur. 1926 14.12.2006 Oświęcim 

9 Chmura Felicja Ur. 1922 2006 

 

Wojtyński, Warszawa 2017, (zawiera relacje: Stanisława Szczuki, obrońcy w procesach politycznych w PRL, 

Rudolfa Tauera, syna Niemca i Polki, polskiego harcerza w niemieckim Breslau, obrońcy Festung Breslau, 

mieszkańca Wrocławia, Antoniego Tomiczka, w 1944 latał w 1586 Eskadrze ze zrzutami dla Powstania). 
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10 Gorbaniewska Natalia Ur. 1936 10.11.2006 

11 Pirożnikow Zofia Ur. 1926 21.10.2006 

12 Feldman Krystyna Ur. 1916 08.2006 

13 Haendel Ida Ur. 1928  27.05.2006 Kraków 

14 Kucówna Zofia Ur. 1933 17.08.2006 

15 Berwińska Krystyna Ur. 1919 2004 

16 Żaboklicka Teresa 2006 

17 Glińska Zofia 2006 

18 Grabska Stanisława Ur. 1922 24.11.2006 

19 Sobocińska Maria Janina Ur. 1920  31.05.2007 

20 Muszkowska-Pensonowa Joanna Ur. 1921 26.05.2007 

21 Otwinowska Barbara Ur. 1924 2006 

22 Szuca Elżbieta Ur. 1914  12.07.2007 

23 Rosenbach Sabina Ur. 1930 2006 

24 Wojtalewicz-Winke Budzimira Ur. 1924 19.11.2006 

25 Krall Hanna Ur. 1935 14.09.1999 

26 Janowska Alina Ur. 1923 27.10.2006 

27 Grodzka-Gużkowska Magdalena Ur. 1925 2007 

28 Świadkowie Pogromu Kieleckiego Chana Alpert, Niusia 

Nestel, Dina Szaroni  

2006 

29 Berberyusz Ewa  11.04.2007 

30 Ziemian Janina 2007 

31 Dubrawska Mirosława Ur. 1928 20.03.2007 

32 Pawulska-Rasiej Maria  14.09.2007 

33 Simonides Dorota Ur. 1928 2006 

34 Sendlerowa Irena Ur. 1910 2007 

35 Stypułkowska-Chojecka Maria „Kama” Ur. 1926  27.06.2003, 25.07.2003 

36 Wołk Ojcumiła Ur. 1917  04.10.2007 

37 Michalska Franceska Ur. 1923 18.10.2007 Siemiatycze 

38 Trzebunia-Siwicka Wanda Ur. 1929 2006 

39 Cydzik Czesława Ur. 1921 07.2005 Lwów 

40 Romer Teresa Ur. 1926  

41 D’ornano Isabella 20.11.2006 Paryż 

42 Rey Wiridianna, z d. Raczyńska Ur. 1935 25.11.2006 Paryż 

43 Smendzianka Regina Ur. 1924 2007 

44 Świderkówna Anna Ur. 1925 29.05.2006, 02.06.2006 

45 Bojarska Teresa Ur. 1923 09.2006 

46 Zappe Janina/Jadwiga Ur. 1927 07.2005 Lwów 

47 Zappe Irena Ur. 1921 07.2005 Lwów 

48 Bernhardt Zofia 2007 

49 Pechaty Halina Ur. 1931  08.2005 

50 Bazylewska Halina Ur. 1923 2006 

51 Grodzieńska Stefania  

52 Półtawska Wanda Ur. 1921 2007  

53 Okońska Maria Ur. 1920 12.11.2007 Choszczówka 

k. Warszawy 

54 Piłsudska-Jaraczewska Jadwiga Ur. 1920 30.11.2007 Sulejówek 

55 Lipińska Olga Ur. 1938 2007 

56 Bobrownicka-Fricze Barbara 2007 
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57 Boreczek Dorota Ur. 1931 10. i 11.2007 

58 Maria Drue 27(28).12. 2007 

59 Kostecka Marta Ur. 1924 2007 

60 Grodno, Lida Nowogródek: Ariadna Teleman, Halina 

Mickiewicz, Elżbieta Dołęga-Wrzosek, Regina Ostrouch, 

Maria Sulima, Józefa Jurasik 

12-18.11.2007 

61 Kłusek-Daniszewska Zofia Ur. 1932 23.01.2008 Wrocław 

62 Zgłobicka-Węcławska Lucyna Ur. 1936 24.01.2008 Wrocław 

63 Wieligda-Czerepak Romualda Ur. 1930 24.01.2008 Wrocław 

64 Goncerzewicz Maria ur. 1917 2008 

65 Bojanowska Agnieszka ur. 1931 16.02.2008 Warszawa 

66 Straszewska Maria ur. 1919 13.02.2008 Warszawa 

67 Furman Anna ur. 1932 24.01.2008 Szczytna 

68 Kwiatkowska Halina Ur. 1921 25.02.2008 

69 Meloch Katarzyna Ur. 1933  18.02.2008 Warszawa 

70 Krafftówna Barbara Ur. 1928 02.2008 

71 Wachowicz Barbara Ur. 1937 3.03.2008 Warszawa 

72 Miroszowa Halina Ur. 1920 16.03.2008 

73 Rawik-Petrusewicz Joanna Ur. 1934 26.03.2008 

74 Żelechowska Danuta Ur. 1934 31.03.2008 

75 Lipska Barbara Ur. 1927  8.04.2008 

76 Rolska Rena Ur. 1932 9.04.2008 Warszawa 

77 Niewodniczańska Maria Luiza 6.04.2008 Bittburg, 

Niemcy 

78 Malanowska Zofia Ur. 1915 25.06.2008 

79 Nowak Krystyna Ur. 1931 3.06.2008 Wrocław 

80 Maksymowicz-Jarocka Danuta 1.06.2008 Kraków 

81 Hoch Stefania 10.07.2008 

82 Fischer-Malanowska Zofia Ur. 1934 2008 

83 Imiołek Stanisława Ur. 1923 18.07.2008 Rzeszów 

84 Wierzbicka-Kopeć Janina 19.07.2008 Rzeszów 

85 Wiśniewska Malina Ur.1929  

86 Adamska Teresa Ur. 1925 15.08.2008 

87 Kozioł Urszula Ur. 1931 7.08.2008 Wrocław 

88 Wierzbicka Maria Ur. 1921 8.08.2008 Wrocław 

89 Wermuth-Burak Ruta Ur. 1928 9.08.2008. Lubawka 

90 Ficowska Elżbieta Ur. 1942 08.2008 

91 Kasprowicz Barbara „Baja” Ur. 1936 14.08.2008 

92 Cielecka Elżbieta   

93 Wysiadecka Barbara 3.10.2008 

94 Mycielska Jolanta Ur. 1944  

95 Baranowska-Dudzicka Teresa 11.2008 

96 Młyńczak Halina Ur. 1934 22.11.2008 Gdynia 

97 Iwaszkiewicz Maria Ur. 1924 25.11.2008 

98 Romaszewska Zofia Ur. 1940 25.11.2008 

99 Kraupe-Świderska Janina Ur. 1921 17.11.2008 Kraków 

100 Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania Ur.1939 18.11.2008 Kraków 

101 Zaniewska Xymena Ur. 1924 17.12.2008 

102 Hartwig Julia Ur. 1921 11.12.2008 
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103 Wasowska Maria Ur. 1928 12.12.2008 

104 Smolińska Lucyna Ur. 1932 29.12.2008 

105 Romer Teresa 5.03.2008 Montreal 

106 Nestel Joanna Ur. 1918 1.03.2008 Montreal 

107 Michałowska Danuta Ur. 1923 15.12.2008 Kraków 

108 Noreikiene Helena 13.12.2008 Wilno 

109 Czerniawska Janina 12.12.2008 Wilno 

110 Zarakowska Helena 17.12.2008 Dyneburg 

111 Juckiewicz Maria Ur. 1929 9.12.2008 Wilno 

112 Hryniewicz Wanda 16.12.2008 Dyneburg 

113 Adamowicz Krystyna 11.12.2008 Wilno 

114 Zacharkiewicz Helena 14.12.2008 Wilno 

115 Siemonowa Maria Ur. 1934 14.12.200 Wilno 

116 Szymańska Jadwiga 2008 Petersburg 

117 Grabowska Walentyna 2008 Petersburg  

118 Rybałczenko Helena 2008 Petersburg 

119 Szyszko Regina 2008 Petersburg 

120 Nikiforowa Józefa 2008 Petersburg 

121 Ostroumowa Jadwiga  2008 Petersburg 

122 Korol-Borodziuk Helena 2008 Petersburg 

123 Maćkowiak Emilia 4.02.2009 Gdańsk 

124 Pasierbska Helena Ur. 1921 3.02.2009 Gdańsk 

125 Górska Krystyna Ur. 1921 3.02.2009 Sopot 

126 Winkiel Barbara Ur. 1927 02.2009 

127 Jankowska Janina Ur. 1939 03.2009 

128 Jonkajtis Grażyna Ur. 1922 4.03.2009 

129 Kuligowska-Korzeniewska Anna 03.2009 

130 Duńska-Krzesińska Elżbieta Ur. 1934 11.03.2009 

131 Habsburg Krystyna księżna żywiecka 03.2009 

132 Ziental (Markiewicz) Lidia Ur. 1929 20.04.2009 

133 Malinger Rachela Ur. 1927 23.04.2009 

134 Bohdziewicz Anna Beata Ur. 1951 26.05.2009 

135 Worowska Maria Antonina 12.05.2009 

136 Wilczyńska-Szalawska Izabela Ur. 1920 04.2009 

137 Żwańska Helena 13.12.2008 Wilno 

138 Pietkiewicz Jadwiga 7.12.2008 Wilno 

139 Maracz Leonarda 12.12.2008 Wilno 

140 Klimaszewska Alicja Ur. 1936 6.12.2008 Wilno 

141 Filipionek Helena Ur. 1914 17.12.2008 Dyneburg 

142 Żukowska Zofia Ur. 1932  

143 Barańska Jadwiga Ur. 1935  

144 Życińska Józefa Ur. 1930 2008 Kielce 

145 Murawska Ludmiła Ur. 1935 20-21.09.2008 

146 Chwalibóg Maria  

147 Komorowska Maja  

148 Towarnicka Elżbieta  

149 Kaczorowska Karolina  

150 Walas-Kobylińska Danuta  

151 Klimas Łucja  
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152 Kępińska Elżbieta  

153 Dzikowska Elżbieta  

154 Gołąb Justyna  

155 Wycichowska Ewa  

156 Majewska Alicja  

157 Krakowska Emilia  

158 Rastawicka Anna  

159 Rappe Jadwiga  

160 Wajszczuk-Religa Anna  

161 Rodowicz Wanda  

162 Kolczyńska Jolanta  

163 Jaracz Magdalena  

164 Kłosińska Izabella  

165 Drabik Anna  

166 Jędrzejewska-Dudzik Halina  

Źródło: opracowanie własne 
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Relacje kobiet rejestrowane dla „Notacji” TVP 

Streszczenie 

W Polsce nie ma jednego zbioru ani systemu rejestrowania i gromadzenia nagrywanych relacji świadków 

historii. Od 2005 roku TVP w ramach inicjatywy nazywanej „Notacje” zgromadziła około 800 relacji osób 

zasłużonych bądź w inny sposób ważnych dla wspólnej historii. Jednakże z uwagi na regulacje formalne 

teoretycznie uniemożliwiające archiwizowanie w Archiwum TVP materiałów roboczych, niezmontowanych 

(a takimi są tytułowe „Notacje”), wiedza na temat listy osób, których relacje zarejestrowano jest bardzo 

trudno dostępna, bo nie wykazuje się jej w inwentarzach tegoż Archiwum. Znacząca część informacji 

zawartych w tekście pochodzi z własnych doświadczeń autora, czynnego przy rejestrowaniu „Notacji” 

w latach 2005-2012. Omawiane nagrania relacji kobiet stanowią około 20% całości zbioru. Dobór postaci, 

proszonych o wypowiedź przed kamerą był warunkowany kilkoma czynnikami: możliwościami finanso-

wymi redakcji realizującej nagrania (odległość miejsca nagrania od siedziby TVP), zgodą potencjalnych 

bohaterek, „ważnością” postaci, ewentualnością istnienia w zbiorach TVP nagrań konkretnej postaci plano-

wanej do nagrania i jeszcze innymi mniej istotnymi okolicznościami. Nigdy kryterium płci nie było decydujące. 

A jednak tylko jedna piąta nagrań portretuje kobiety. Jedną z przyczyn był fakt pilnej, bo warunkowanej 

biologią potrzeby, nagrywania kombatantów. Wśród nich było zdecydowanie więcej mężczyzn. Wszelako, 

gdy dokonywano nagrań między Polakami zamieszkującymi kresy II RP, obecnie Białoruś, Litwa, Ukraina, 

a także mieszkających na Łotwie i w Rosji, tam proporcje były odwrotne. Mężczyzn zabrała wojna, łagry, 

sowieckie mordy i represje. Przetrwało wykładniczo więcej kobiet i to właśnie one swoimi relacjami dają 

świadectwo przeszłości. Tekst sygnalizuje istnienie obszernego i bardzo istotnego dla historii Polski zbioru 

źródeł historycznych, które w minimalnym tylko stopniu zostały dotychczas upublicznione. 

Słowa kluczowe: relacje, notacje, świadkowie historii, historia mówiona, TVP 
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Anna Dumalewska1 

Obraz sportsmenki na Instagramie –  

na przykładzie profili Justyny Kowalczyk-Tekieli,  

Igi Świątek i Alicji Pyszki-Bazan 

1. Wprowadzenie 

Z każdym rokiem przybywa użytkowników mediów społecznościowych, a co za tym 

idzie – coraz więcej osób korzysta z social mediów do komunikacji z otoczeniem. 

Według raportu Digital 2022, opartego na danych z początku 2022 roku, z Internetu 

w Polsce korzysta 87% społeczeństwa, a użytkownikami mediów społecznościowych jest 

ponad 27 milionów Polaków2. Na początku roku 2022 z Instagrama w Polsce korzystało 

ponad 10 milionów osób3, a pierwsze miejsce pod względem liczby obserwujących na 

Instagramie od kilku lat niezmiennie zajmuje piłkarz, Robert Lewandowski4. Joanna 

Cebulak i Wojciech Słoń zwracają uwagę na to, iż prowadzenie profilu w mediach spo-

łecznościowych to dla sportowców jedna z najprostszych, najszybszych i najskuteczniej-

szych form kontaktu z fanami oraz metod informowania ich o bieżących dokonaniach5. 

Sportowcy, poza pokazywaniem swojej aktywności fizycznej oraz propagowaniem 

sportu, w większym lub mniejszym stopniu dzielą się z obserwatorami swoim życiem 

pozasportowym.  

W 2018 roku Agnieszka Całek przeanalizowała i porównała działalność Anny 

i Roberta Lewandowskich na Instagramie. Wówczas okazało się, że sportsmenka korzysta 

z medium społecznościowego jako narzędzia biznesowego i skupia się głównie na 

treściach dotyczących aktywności fizycznej i odżywiania6. Z kolei publikacje na profilu 

Roberta Lewandowskiego pojawiały się sporadycznie i dotyczyły uprawiania sportu 

oraz reklamowanych przez sportowca produktów7. 

Celem badania było poznanie sposobów prezentacji sportsmenek w mediach spo-

łecznościowych, a dokładniej sprawdzenie, czy pokazują one siebie, wyłącznie bądź 

głównie, w sytuacjach związanych ze sportem, czy może obecne są na ich profilach 

także treści powiązane z innymi sferami życia. 

 
1 aniadumalewska@gmail.com, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, https://media.uj.edu.pl/start. 
2 Datareportal.com, Digital 2022: Poland, https://datareportal.com/reports/digital-2022-poland [data dostępu: 

16.04.2022]. 
3 Tamże. 
4 StarNgage, Top 1000 Instagram Influencers in Poland in 2022, https://starngage.com/app/global/influencer/ 

ranking/poland [data dostępu: 18.04.2022]. 
5 Cebulak J., Słoń W., Sportowy content marketing – efektywność kreowania wizerunku na Instagramie, s. 24, 

[w:] Batorski J., Perechuda I. (red.), Menedżer wobec przedsięwzięć sportowych: młodzi o sporcie 2018, Instytut 

Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018. 
6 Całek A., Analiza obrazu. Studium przypadku Anny i Roberta Lewandowskich – pierwszej pary Instagrama, 

s. 371, [w:] Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (red.), Metody badań medioznawczych i ich 

zastosowanie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2018. 
7 Tamże, s. 371. 
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2. Metodologia 

W przeprowadzonym badaniu posłużono się analizą zawartości, którą Małgorzata 

Lisowska-Magdziarz zdefiniowała jako technikę badawczą służącą obiektywnemu, 

systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikacji8. Materiał 

badawczy składał się z postów zamieszczonych na profilach Justyny Kowalczyk-

Tekieli, Igi Świątek oraz Alicji Pyszki-Bazan z okresu od 1 stycznia do 31 marca 2022 

roku. Każda z wybranych sportsmenek znajduje się na innym etapie kariery. Justyna 

Kowalczyk po 2018 roku zakończyła zawodową karierę sportową, Iga Świątek jest 

w trakcie sportowej kariery, a Alicja Pyszka-Bazan obecnie rywalizuje jako amatorka. 

Pytania badawcze, które pomogły przyjrzeć się materiałom publikowanym na 

Instagramie przez wybrane sportsmenki brzmiały następująco: 

1. Jak często sportsmenki publikują materiały na swoich profilach? 

2. Jaką formę wizualną mają materiały zamieszczane przez sportsmenki (zdjęcia, 

materiały wideo, czy może inne formy dostępne w aplikacji)? 

3. Czego dotyczą publikowane treści (obszar życia, temat)? 

4. Co przedstawiają upubliczniane materiały? 

5. Czy materiały wizualne są opatrzone opisami? 

6. Czy sportsmenki odpowiadają na komentarze obserwatorów? 

W kluczu kategoryzacyjnym znalazły się informacje identyfikujące dany post (takie 

jak data publikacji, link, typ – zdjęcie/materiał wideo) oraz merytoryczne, na których 

opiera się większa część badania. W drugim przypadku, kategorie podzielono na trzy grupy: 

obszar życia (prywatne, zawodowe), temat materiału (sport, rodzina, reklama, moty-

wacja, praca, inne) oraz sposób prezentacji (właścicielka profilu, właścicielka profilu 

z innymi osobami, właścicielka profilu z psem, ktoś inny niż właścicielka profilu, 

krajobraz, grafika/ikonografika, kolaż). 

3. Krótka charakterystyka każdej ze sportsmenek 

Justyna Kowalczyk-Tekieli to biegaczka narciarska, która reprezentowała Polskę 

w latach 2001-2018. Zdobyła pięć medali na Igrzyskach Olimpijskich. Cztery sezony 

z rzędu wygrywała kryształową kulę w Pucharze Świata. W latach 2010-2013 cztery razy 

z rzędu zajmowała pierwsze miejsce w Tour de Ski. Obecnie pełni funkcję dyrektora 

sportowego Polskiego Związku Biathlonu. Nazwa konta Justyny Kowalczyk-Tekieli na 

Instagramie zawiera jej imię i oba nazwiska (panieńskie oraz przyjęte po mężu) oddzie-

lone od siebie kropkami (@justyna.kowalczyk.tekieli9). W opisie widnieje jedynie imię 

oraz dwuczłonowe nazwisko sportsmenki. Swój profil prowadzi od listopada 2017 roku 

i od tamtego czasu zamieściła 1358 postów, a obserwuje ją 46,7 tys. osób10. 

Drugą ze sportsmenek, której profil na Instagramie został wzięty pod uwagę w badaniu, 
jest Iga Świątek. W 2016 roku, w wieku 15 lat, rozpoczęła zawodową karierę tenisistki. 
Jest złotą medalistką Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2018 w grze podwójnej 
oraz zwyciężczynią French Open 2020. 4 kwietnia 2022 roku jako pierwsza Polka 

 
8 Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 2004, s. 13. 
9 Oficjalne konto Justyny Kowalczyk-Tekieli na Instagramie, https://www.instagram.com/justyna.kowalczyk. 

tekieli/ [data dostępu: 17.04.2022]. 
10 Zarówno liczba postów, jak i obserwujących to stan na 17.04.2022 roku; Oficjalne konto Justyny Kowalczyk-

Tekieli na Instagramie, https://www.instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli/ [data dostępu: 17.04.2022]. 
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została liderką rankingu WTA. Iga Świątek prowadzi swój profil na Instagramie od 
grudnia 2016 roku, a nazwa konta zawiera jej imię i nazwisko (bez polskich znaków) 
oddzielone kropką (@iga.swiatek11). Opis profilu zawiera imię i nazwisko sportsmenki, 
informację na temat uprawianego sportu i reprezentowanego kraju oraz link do oficjalnej 
strony zawodniczki12. Dodatkowo w opisie zamieszone jest zdanie nawiązujące do 
podejmowanej aktywności fizycznej: Próbuję umieścić to puszyste, żółte coś między 
liniami13. Należy zaznaczyć, że cały opis profilu pojawia się w języku angielskim. Od 
czasu założenia konta, sportsmenka opublikowała 497 postów, a obserwuje ją 589 tys. 
osób14. 

Ostatnią sportsmenką, której posty stanowiły materiał badawczy, jest Alicja Pyszka-
Bazan. W młodości uczęszczała do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, przez ponad 10 lat 
startowała w zawodach jako pływaczka z licznymi sukcesami, później została Mistrzynią 
Polski w bikini fitness. Od czerwca 2019 roku trenuje i statuje w zawodach triathlonowych 
jako amatorka, choć pod koniec marca ogłosiła, że została powołana do reprezentacji 
Polski w triathlonie i w maju 2022 roku wystartuje w Mistrzostwach Europy. Do marca 
2022 roku czterokrotnie zwyciężyła w Ironmanie oraz ośmiokrotnie w zawodach 
Garmin Iron Triathlon organizowanych w Polsce zarówno w klasyfikacji wiekowej, jak 
i ogólnej klasyfikacji kobiet15. Nazwa konta Alicji Pyszki-Bazan na Instagramie, 
w przeciwieństwie do dwóch pozostałych sportsmenek, nie zawiera jej pełnego imienia 
i nazwiska, ale pseudonim (@fit.ala16). Zawodniczka swój profil założyła w lipcu 2014 
roku i od tego czasu opublikowała 2172 posty, a obserwuje ją niemal 142 tysiące osób17. 

4. Wyniki analizy zawartości 

Na wykresie 1 przedstawiono liczbę publikacji na profilach sportsmenek od 1 stycznia 
do 31 marca 2022 roku oraz materiałów na zdjęcia i nagrania wideo. Najwięcej mate-
riałów wizualnych w analizowanym okresie na swoim koncie zamieściła Alicja Pyszka-
Bazan (71; styczeń – 22, luty – 22, marzec – 27). Dwie trzecie publikacji stanowiły 
zdjęcia, a pozostała jedna trzecia postów miała formę nagrań wideo. Mniej materiałów 
opublikowała Justyna Kowalczyk-Tekieli, która na swoim profilu na Instagramie za-
mieściła 46 postów (średnio jeden post co drugi dzień; styczeń – 13, luty – 17, marzec – 16). 
Zdecydowana większość publikacji miała formę zdjęć (44 z 46), a tylko dwa razy 
zamieszczone zostało nagranie wideo. Z kolei Iga Świątek podzieliła się najmniejszą 
liczbą postów ze swoimi obserwatorami (38; styczeń – 17, luty – 8, marzec – 13). Niemal 
cztery razy częściej sportsmenka zamieszczała zdjęcia aniżeli filmy (odpowiednio – 30 
do 8). Na żadnym z profili w okresie branym pod uwagę w badaniu nie znalazły się inne 
formy dostępne na Instagramie. 

 
11 Oficjalne konto Igi Świątek na Instagramie, https://www.instagram.com/iga.swiatek/ [data dostępu: 

17.04.2022]. 
12 Oficjalna strona Igi Świątek, https://igaswiatek.pl/ [data dostępu: 17.04.2022]. 
13 Tłumaczenie własne, Oficjalne konto Igi Świątek na Instagramie, https://www.instagram.com/iga.swiatek/ 

[data dostępu: 17.04.2022]. 
14 Obie wartości to stan na 17.04.2022 roku, Oficjalne konto Igi Świątek na Instagramie, https://www. 

instagram.com/iga.swiatek/ [data dostępu: 17.04.2022]. 
15 Startlist.com, Pyszka-Bazan Alicja – profil zawodnika, https://startlist.pl/profil/58644,pyszka-bazan-alicja 

[data dostępu: 18.04.2022]. 
16 Oficjalne konto Alicji Pyszki-Bazan na Instagramie, https://www.instagram.com/fit.ala/ [data dostępu: 

17.04.2022]. 
17 Obie wartości to stan na 17.04.2022 roku, Oficjalne konto Alicji Pyszki-Bazan na Instagramie, 

https://www.instagram.com/fit.ala/ [data dostępu: 17.04.2022]. 
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Wykres 1. Liczba publikacji na profilach trzech sportsmenek od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku 

z podziałem na zdjęcia i materiały wideo (źródło: opracowanie własne) 

Wszystkie sportsmenki częściej publikowały zdjęcia aniżeli materiały wideo, choć 
w przypadku Igi Świątek oraz Alicji Pyszki-Bazan liczba filmów była dość znacząca. 
W materiałach wideo, zamieszczonych na profilu Igi Świątek, sportsmenka pokazywała 
głównie swoje treningi. W przypadku Alicji, filmy stanowiły zwykle połączone nagrania 
z kilku treningów bądź startów. Dość często pojawiały się także materiały motywacyjne, 
które na pozostałych profilach pojawiały się znacznie rzadziej (w przypadku Igi 
Świątek) bądź wcale (w przypadku Justyny Kowalczyk-Tekieli). Motywacyjne treści 
publikowane przez Alicję Pyszkę-Bazan miały zachęcać nie tylko do aktywności fizycznej, 
ale także do podejmowania działania i nie poddawania się. 

Obecność materiałów dotyczących życia prywatnego i zawodowego znacznie różniła 
się w zależności od profilu, co zostało przedstawione na wykresie 2. W przypadku 
Justyny Kowalczyk-Tekieli aż trzy czwarte publikacji dotyczyły życia prywatnego. Co 
ciekawe, podczas analiz prowadzonych w latach sportowej kariery zawodniczki ten 
podział wyglądał zupełnie inaczej. Wówczas zawodniczka pokazywała i mówiła niemal 
wyłącznie o życiu zawodowym. Odwrotną sytuację do Justyny Kowalczyk-Tekieli 
zaobserwowano na profilu Alicji Pyszki-Bazan. Ponad dwie trzecie postów związane 
były z obszarem życia zawodowego. Natomiast Iga Świątek prawie wcale nie dzieli się 
swoim życiem prywatnym w publikowanych materiałach, tylko jedno zdjęcie związane 
było ze spędzaniem czasu wolnego. 

 
Wykres 2. Obszar życia, którego dotyczyły publikacje na profilach trzech sportsmenek od 1 stycznia  

do 31 marca 2022 roku (źródło: opracowanie własne) 
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Trzy najczęściej pojawiające się tematy na profilach sportsmenek to sport, rodzina 
i reklama (uwzględnione zostały wyłącznie te, które występowały przynajmniej na 
dwóch profilach). Obok nazwisk na wykresie 3 zamieszczone zostały całkowite liczby 
publikacji z okresu branego pod uwagę w badaniu. 

 
Wykres 3. Temat, którego dotyczyły publikacje sportsmenek na ich profilach na Instagramie od 1 stycznia do 

31 marca 2022 roku (źródło: opracowanie własne) 

Sport pojawia się najczęściej niezależnie od profilu, jednakże liczby materiałów o tej 
tematyce są zbliżone, choć całkowite liczby publikacji są dość różne. Iga Świątek naj-
częściej zamieszcza posty, które są związane ze sportem, mimo iż wszystkich publikacji 
dodała najmniej. Temat rodziny obecny był na profilach Justyny Kowalczyk-Tekieli 
oraz Alicji Pyszki-Bazan. Obie sportsmenki zamieszczały materiały, na których poja-
wiały się ich dzieci. Dodatkowo wśród postów Justyny Kowalczyk-Tekieli obecne były 
zdjęcia z mężem sportsmenki. Publikacje, w których sportsmenki reklamowały jakieś 
produkty, występowały na profilach Igi Świątek oraz Alicji Pyszki-Bazan. Należy jednak 
zaznaczyć, że w przypadku obu zawodniczek, marki, które reklamowały należą do ich 
sponsorów sportowych. Choć w przypadku Alicji Pyszki-Bazan postów z reklamami 
było dość sporo to reklamowane marki powtarzały się, nie były to spontaniczne 
współprace, a polecane produkty związane były z uprawianiem aktywności fizycznej, 
np. stroje do ćwiczeń, zegarki sportowe.  

W tabeli 1 przedstawione zostało zestawienie sposobów prezentacji obecnych 
w analizowanych materiałach. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono najczęściej pojawia-
jące się sposoby przedstawienia na poszczególnych profilach, natomiast wyniki drugie 
w kolejności zostały podkreślone. 

Tabela 1. Sposoby prezentacji obecne na profilach sportsmenek od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku) 

 Justyna Kowalczyk-Tekieli Iga Świątek Alicja Pyszka-Bazan 

Właścicielka profilu 10 29 55 

Właścicielka profilu 
z członkiem rodziny 

19 0 11 

Właścicielka profilu 
z innymi osobami 

3 6 1 

Ktoś inny niż 
właścicielka profilu 

3 0 1 

Krajobraz 5 1 0 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Justyna Kowalczyk-Tekieli niemal dwa razy częściej niż samodzielnie, występuje 

w towarzystwie członka rodziny (męża i/lub syna). Stosunkowo często zamieszcza 

materiały, które przedstawiają krajobraz, rzadziej inne osoby bądź siebie w otoczeniu 

innych. Iga Świątek w postach zamieszczonych na swoim profilach najczęściej pojawia 

się samodzielnie, a pięciokrotnie rzadziej występuje z innymi osobami. Alicja Pyszka-

Bazan w zdecydowanej większości widoczna jest w materiałach sama (55 z 71), a pięć 

razy mniej pojawiała się w obecności członka rodziny (a dokładniej córki). 

4.1. Wybrane materiały opublikowane na profilu Justyny Kowalczyk-Tekieli 

Duża część materiałów, zamieszczonych przez Justynę Kowalczyk na Instagramie 

w analizowanym czasie, poświęcona była aktywności fizycznej. Należy jednak zaznaczyć, 

że bardzo często obecna była wówczas również rodzina sportsmenki (szczególnie syn). 

W styczniu i lutym sportsmenka komentowała wydarzenia sportowe, w których poja-

wiały się biegi narciarskie, i o tym również informowała na swoim profilu. Kilkukrotnie 

wspominała także o czasach swojej kariery sportowej. Była reprezentantka Polski 

w biegach narciarskich pokazuje, jak można łączyć pracę zawodową, pasje oraz spędzanie 

czasu z rodziną. 

 
Rysunek 1. Zdjęcia Justyny Kowalczyk-Tekieli na Instagramie z 26 stycznia 2022 roku (po lewej)  

oraz 16 lutego 2022 roku (po prawej) (źródło: https://www.instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli/) 

4.2. Wybrane materiały opublikowane na profilu Igi Świątek 

Iga Świątek publikowała głównie materiały, w których pokazywała się w sytuacjach 

sportowych. Najczęściej były to posty dotyczące minionych meczów, w których 

sportsmenka dzieliła się wynikiem oraz swoimi przemyśleniami na temat tego, jak jej 

poszło bądź też podawała informacje na temat bieżących treningów i przygotowań do 

zbliżających się meczów. 

 
Rysunek 2. Zdjęcia Igi Świątek na Instagramie z 23 lutego 2022 roku (po lewej) oraz 14 marca 2022 roku (po 

prawej) (źródło: https://www.instagram.com/iga.swiatek/) 
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4.3. Wybrane materiały opublikowane na profilu Alicji Pyszki-Bazan 

Alicja Pyszka-Bazan zwykle publikowała materiały, na których widoczna była 

aktywność fizyczna, choć nie zawsze na pierwszym planie. Treści dotyczące rodziny 

również nawiązywały do wspólnej aktywności bądź łączenia kilku treningów dziennie 

z opieką nad córką. Przed większymi startami triathlonistka w swoich postach odliczała 

dni do zbliżającego się startu oraz dzieliła się swoimi przygotowaniami. 

 
Rysunek 3. Zdjęcia Alicji Pyszki-Bazan na Instagramie z 8 stycznia 2022 roku (po lewej) oraz 27 marca 2022 

roku (po prawej) (źródło: https://www.instagram.com/fit.ala/) 

4.4. Opisy materiałów oraz interakcje z obserwatorami 

Wszystkie materiały (niezależnie od profilu) miały opis, choć nie zawsze materiał 

wizualny ukazywał to, do czego nawiązywał opis. Szczególnie zauważono to na profi-

lach Igi Świątek oraz Alicji Pyszki-Bazan. Sportsmenki, dodając posty sponsorowane, 

zwykle widoczne były na zdjęciach podczas aktywności fizycznej, a nie bezpośrednio 

reklamujące jakiś produkt czy wydarzenie. 

Najwięcej interakcji z użytkownikami zaobserwowano na profilu Alicji Pyszki-Bazan, 

rzadziej na koncie Justyny Kowalczyk-Tekieli. Natomiast w przypadku Igi Świątek nie 

znaleziono żadnych odpowiedzi na komentarze pozostawione przez obserwatorów. 

4.4.1. Wybrane komentarze Justyny Kowalczyk-Tekieli 

Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazywała swoje życie prywatnie nie tylko w zamiesz-

czanych materiałach czy ich opisach. Również w komentarzach często wypowiada się 

na temat swojego synka czy też męża. Pod jednym ze zdjęć napisała, że na kombinezo-

nach jak i na szpilkach oszczędzać w naszej rodzinie nie będziemy. 



Obraz sportsmenki na Instagramie –  

na przykładzie profili Justyny Kowalczyk-Tekieli, Igi Świątek i Alicji Pyszki-Bazan 
 

89 

 

 
Rysunek 4. Zdjęcie Justyny Kowalczyk-Tekieli na Instagramie z 31 stycznia 2022 roku (źródło: 

https://www.instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli/) 

W komentarzu pod innym zdjęciem biegaczka narciarska została zapytana o to, 

w jaki sposób radzi sobie z przeniesieniem i rozebraniem śpiącego synka z wózka/ 

przyczepki po skończonym treningu. Justyna Kowalczyk-Tekieli odpowiedziała: budzi 

się i smieje. 

 
Rysunek 5. Zdjęcie Justyny Kowalczyk-Tekieli na Instagramie z 13 lutego 2022 roku (źródło: 

https://www.instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli/) 
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4.4.2. Wybrane komentarze Alicji Pyszki-Bazan 

Alicja Pyszka-Bazan, podobnie jak Justyna Kowalczyk-Tekieli, dzieli się nie tylko 

treściami związanymi z aktywnością fizyczną. Triathlonistka wspomina również dawne 

czasy, m.in. startowanie w zawodach bikini fitness. Zapytana przez obserwatorkę o to, co 

czuje, patrząc na zdjęcia z tego okresu, odpowiedziała, że ma z tego czasu dużo wspomnień, 

tych dobrych, ale i tych złych. Zaznaczyła jednak, że dużo pozytywnych, dobrych ludzi 

poznała dzięki tej przygodzie. Warto zaznaczyć, że Alicja Pyszka-Bazan dzieli się nie tylko 

sukcesami sportowymi, ale otwarcie dzieli się także historiami ze swojego życia 

prywatnego. 

 
Rysunek 6. Zdjęcie Alicji Pyszki-Bazan na Instagramie z 27 stycznia 2022 roku (źródło: 

https://www.instagram.com/fit.ala/) 

Innym razem triathlonistka odpowiadała na pytania dotyczące stosowania suplemen-

tacji oraz dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat upływu czasu i tempa dorastania 

jej córki. 
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Rysunek 7. Komentarze Alicji Pyszki-Bazan pod zdjęciami na Instagramie z 2 lutego 2022 roku (po lewej) 

oraz 11 lutego 2022 roku (po prawej) (źródło: https://www.instagram.com/fit.ala/) 

5. Wnioski 

Każda ze sportsmenek regularnie zamieszcza posty na swoim profilu i częściej są to 

zdjęcia niż materiały wideo. Przeprowadzone badanie pokazuje, iż obraz sportsmenki 

budowany jest w oparciu o sportową aktywność. Jednakże, co warte podkreślenia, każda 

z wybranych zawodniczek tworzy swój obraz w inny sposób. Justyna Kowalczyk-Tekieli 

w dużej mierze pokazuje swoją aktywność jako formę spędzania czasu z rodziną. Iga 

Świątek dzieli się głównie swoimi wynikami oraz uwagami na temat swojej dyspozycyj-

ności podczas meczów. Alicja Pyszka-Bazan poza pokazywaniem codziennych treningów, 

publikuje także treści zachęcające innych do uprawiania sportu oraz motywujące do 

niepoddawania się w dążeniu do celów nie tylko sportowych. 

Różnice w sposobach prezentacji sportsmenek mogą wynikać z tego, iż każda z ko-

biet wziętych pod uwagę w tym badaniu znajduje się w innym momencie swojej sporto-

wej kariery. Justyna Kowalczyk-Tekieli, która zakończyła karierę sportową i pracuje 

jako dyrektor sportowy, częściej niż pozostałe sportsmenki pokazuje swoje życie prywatne. 

Iga Świątek, która jest w trakcie sportowej kariery, dzieli się niemal wyłącznie tą sferą 

życia, z kolei Alicja Pyszka-Bazan, która, póki co startuje jako amatorka (wielokrotnie 

podkreślała to w mediach społecznościowych) zaczęła swoją działalność na Instagramie 

jeszcze zanim zajęła się triathlonem. Publikując materiały na swoim profilu, stara się 

motywować innych do aktywności i dbania o siebie. 
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Obraz sportsmenki na Instagramie – na przykładzie profili Justyny Kowalczyk-

Tekieli, Igi Świątek i Alicji Pyszki-Bazan 

Streszczenie 

Celem pracy była wstępna charakterystyka sposobów prezentacji sportsmenek na ich profilach w mediach 

społecznościowych. Na potrzeby pracy przeprowadzono analizę zawartości, która w systematyczny sposób 

pozwoliła poznać i porównać wizerunki trzech sportsmenek. W badaniu wzięto pod uwagę treści z okresu 

styczeń-marzec 2022 roku publikowane na Instagramie przez Justynę Kowalczyk-Tekieli, Igę Świątek oraz 

Alicję Pyszkę-Bazan. Podczas przeprowadzania analizy skupiono się przede wszystkim na sprawdzeniu, 

jakie obszary życia sportsmenek poruszane są przez nie w mediach społecznościowych i jaka tematyka 

obecna jest na ich profilach. Badanie pozwoliło poznać podobieństwa oraz różnice w prezentacji samej siebie 

przez wybrane polskie sportsmenki. Zauważono różnice w przypadku obszaru życia, którego dotyczyły 

analizowane materiały. W przypadku Igi Świątek niemal wszystkie opublikowane posty związane były 

z życiem zawodowym, a Alicja Pyszka-Bazan często poruszała także kwestie dotyczące życia prywatnego. 

Natomiast na profilu Justyny Kowalczyk-Tekieli znacznie częściej pojawiały się treści nawiązujące do życia 

prywatnego aniżeli zawodowego. Niemniej jednak, na każdym profilu, branym pod uwagę w analizie, 

główną tematykę stanowiły treści sportowe, jednakże każda ze sportsmenek pokazywała swoją aktywność 

w inny sposób. Iga Świątek najczęściej robiła to, informując o swoich wynikach sportowych, a Justyna 

Kowalczyk-Tekieli, publikując zdjęcia z aktywnego spędzania czasu z rodziną. Z kolei Alicja Pyszka-Bazan 

zwykle pokazywała swoje przygotowania i produkty, których używała oraz odliczała razem z obserwatorami 

dni do startów. 

Słowa kluczowe: sportsmenki, media społecznościowe, social media, wizerunek medialny 
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Ewelina Ostrowska1 

Kognitywne aspekty intuicji 

1. Wprowadzenie  

Intuicja od wielu lat intryguje badaczy filozofii, psychologii czy kognitywistyki. 

Osobom, którym znane jest jedynie potoczne rozumienie tego terminu, niezrozumiały 

może wydawać się pomysł objęcia go naukowym dyskursem. Do napisania niniejszego 

artykułu piszącą te słowa zainspirowały widoczne braki w sformułowanym w tytule 

ujęciu tematu, jak również osobiste zainteresowanie tematyką intuicji oraz związanymi 

z nią aspektami nieświadomego wydawania sądów i podejmowania decyzji. Niniejszy 

artykuł skupia się przede wszystkim na sposobie funkcjonowania oraz wykorzystywania 

intuicji przez system poznawczy. Poniższe rozważania nie wyczerpują tematu, jednak 

mogą stanowić przyczynek do dalszych badań. 

Poniżej zaprezentowane zostaną podejścia najbliższe przekonaniu, że nieświadome 

procesy umysłowe można nazwać intuicyjnymi. Jako fundament do budowania hipotez 

związanych z intuicją posłuży nieświadoma sfera umysłu. Następnie zostanie zaprezen-

towana szczegółowa analiza teorii wypracowanych przez Antonia Damasio (ur. 1944), 

m.in. jego „Hipoteza Markera Somatycznego” powiązana z natychmiastowym i nieświa-

domym podejmowaniem decyzji2. W dalszej kolejności omówiona zostanie kwestia 

nieświadomych i automatycznych procesów zapożyczonych od Daniela Kahnemana (ur. 

1934) koncepcji Systemu 1, odpowiadającego za nieświadome przetwarzanie bodźców. 

Na koniec wyszczególnione zostaną przypadki z życia codziennego, w których intuicja 

znajduje zastosowanie. Zabieg ten ma na celu udowodnienie, że intuicja, mimo że 

traktowana tutaj w kontekście naukowym, znajduje także praktyczne zastosowanie. 

2. Tło historyczne 

Słowo „intuicja” wywodzi się z łacińskiego initio i oznacza dosłownie „wejrzenie”, 

patrzenie na coś, obserwowanie, spoglądanie3. Zagadnienie to intryguje badaczy od czasów 

antycznych. Jednym z pierwszych filozofów, który wspominał o intuicji, był Sokrates 

(ok. 470-399 r. p.n.e.). Według niego, jak można sądzić, dzięki intuicji objawiającej się 

pod postacią wrodzonej wiedzy, jesteśmy w stanie rozpoznawać dobro i zło4. 
U Platona (424/423-348/347 p.n.e.) z kolei ludzkie poznanie ograniczające się do 

postrzegania cieni lub poznanie oparte na postrzeganiu domniemywaniu, to eikasia, 
natomiast poznanie ograniczające się do ujęć rzeczy zmysłowo danego świata stanowi 

 
1 ewelina.n321@gmail.com, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

www.linkedin.com/in/ewelina-ostrowska-405b54172/. 
2 Badania nad kognitywnym aspektem intuicji autorka zapoczątkowała jeszcze na studiach magisterskich, 

których efektem była praca magisterska, zob.: Ewelina Nóżka, Intuicja w ujęciu kognitywnym (praca magi-

sterska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2017) [egzemplarz w archiwum uczelni]. Już na 

ówczesnym etapie badań literatura przedmiotu prezentowała się nader niesatysfakcjonująco, co skłoniło autorkę 

do kontynuowania badań podczas studiów doktoranckich. Niniejszy artykuł w dużej mierze bazuje na ustale-

niach poczynionych przez autorkę podczas przygotowywania pracy magisterskiej. 
3 Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 148. 
4 Wadowski J., Rewindykacja intuicji, Wydawnictwo Naukowe i Literackie ATENUM, Radom 2013, s. 10. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/424_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/423_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/348_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/347_p.n.e.
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„wiarę” (grec. pistis, πίστις). Zarówno eikasia, jak i pistis należą do obszaru doxy, czyli 
mniemania.  

Bardziej abstrakcyjne przedmioty matematyki i ich założenia, czyli hypotheisis 
ujmowane są przez intelekt, czyli dianoia; to natomiast, co stanowi podstawę 
wszelkiego istnienia i możliwości wszelkiego poznania, czyli świat idei (grec. 
eide, είδη), poznawane jest przez noesis, czyli przez rozum. Intelekt i rozum 
tworzą łącznie episteme, czyli naukę w sensie szerszym, natomiast nauka 
w sensie węższym (grec. dialektike, διαλεκτικτὴ), zastrzeżona jest wyłącznie dla 
noeis5.  

Noesis jest więc dla Platona rodzajem intuicji. 
Arystoteles (384-322 p.n.e.), wiążąc rozum z poznaniem naukowym, wypracował 

koncepcję specyficznej wiedzy rozumowej, którą jest intuicja, będąca intelektualną 
oczywistością. Miała ona być bezpośrednim, źródłowym i naocznym poglądem ogółów 
oraz konieczności rozpoznawalnych dzięki intuicji. Pojęcie intuicji było filozofowi 
potrzebne, ponieważ znajomość przesłanek i aksjomatów miała być niezależna od 
wszelkiego dowodu (przesłanki i aksjomaty miały być pierwotne i bezpośrednie, czyli 
takie jak intuicja)6. 

W średniowieczu intuicja łączona była z Boską mocą. Dla św. Augustyna (354-430) 
intuicja stała się rodzajem mentalnej kontemplacji, za którą odpowiedzialny jest Bóg. 
Iluminizm – widzenie prawdy przez człowieka – ma dokonywać się natychmiastowo 
i bez rozumowania, czyli intuicyjnie7. Podobnie uważał św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225-
1274), twierdząc, że najwyższy stopień poznania (poznanie intuicyjne – bezpośrednie 
i oglądowe) występuje z pomocą Boga8. 

Nowożytność oraz współczesność przynoszą całkowicie odmienny od poprzednich 
epok obraz pojęcia intuicji. Zatraca się charakter wiążący intuicję z problematyką Boga 
i myślenie o tym pojęciu zmierza w kierunku funkcji czynności poznawczych umysłu. 
Przykładowo: Kartezjusz (1596-1650) za fundament twierdzeń o intuicji przyjął twier-
dzenie: cogito ergo sum.  

Z pewnością przyznasz, że jesteś mniej pewny obecności przedmiotów, które 
możesz spostrzec niż prawdy zawartej w sądzie „Myślę, więc jestem”. Wiedza 
zawarta w tym sądzie nie jest skutkiem rozumowania, nie została także podana 
ci przez nauczycieli; ona jest czymś, co twój umysł widzi, czuje, uchwytuje; 
i chociaż twoja wyobraźnia uparcie miesza tę wiedzę z twoimi myślami, oraz 
zmniejsza jej klarowność poprzez próbę odzienia jej w jakąś konkretną formę, 
to jednak owa wiedza jest dowodem na zdolność naszej duszy do otrzymywania 
intuicyjnej wiedzy od Boga9. 

 
5 Cyt. za: Baumgartner H.M., Przemiany pojęcia rozumu w dziejach myślenia europejskiego, Edukacja 

Filozoficzna, 16, 1993, s. 27-28, zob. także: Paczkowski P., Jedność filozofii Platona, WSP, Rzeszów 1998, 

passim. 
6 Wadowski J., dz. cyt., s. 12. 
7 Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, przeł. zbior., Znak, Warszawa 2001, s. 877-878; Wadowski J., dz. cyt., 

s. 13-14. 
8 Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1-26, przeł. Kurylewicz G., Nerczuk Z., 

Olszewski M., Znak, Kraków 1999, s. 214-216. 
9 Descartes R., The Philosophical Writting of Descartes, vol. 3, Cottingham J., Murdoch D., Stoothoff R., Kenny 

A. (red.), Cambridge University Press, Londyn 1991, s. 230-234. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/384_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/322_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/1225
https://pl.wikipedia.org/wiki/1274
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Blaise Pascal (1623-1662) łączył intuicję z rozumem, ale także z porządkiem serca. 

To właśnie dzięki niemu, człowiek zna zasady i posiada pewność, której nie trzeba 

w żaden sposób dowodzić10. Z Pascalem zgadzał się Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 

twierdząc, że duże znaczenie mają uczucia, a niektóre oczywistości nie są dostępne 

rozumowi i podejściu intelektualnemu. Rozumowaniu takiemu sprzeciwiał się Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), który uznawał intuicję intelektualną i odrzucał 

tym samym tę irracjonalną. Według niego ostatecznego oglądu można dokonać jedynie 

w intuicji transcendentalnej funkcjonującej w rozumie11. 

Współczesna filozofia przyniosła kolejną zmianę w postrzeganiu intuicji. Zapro-

ponował ją Edmund Husserl (1859-1938), który uważał, że intuicja, dostarczając odpo-

wiednich założeń, stanowi przygotowanie do racjonalnej rozumowej pracy. Wyróżniał 

on wiele rodzajów intuicji, m.in. fenomenologiczną, istotową, kategorialną czy imma-

nentną12. 

Nawet matematyka XX wieku uwzględnia intuicję w swoich teoriach. Pogląd, który 

w tej dziedzinie wiąże się bezpośrednio z intuicją to intuicjonizm. Intuicjoniści uważają, 

że pewne atrybuty niektórych prostych obiektów matematycznych, jak np. liczb 

naturalnych czy obiektów geometrycznych lub własności przestrzeni, są podmiotowi 

dane i są dostępne poznaniu dzięki intuicjom, jakie ten podmiot posiada na ich temat, 

niepotrzebna jest do nich logika czy doświadczenie13. Intuicjoniści uważają, że treść 

twierdzeń matematycznych, a zwłaszcza mechanizmów prowadzących do rozwoju 

wiedzy matematycznej, w znacznej mierze dostępna jest dzięki intuicji – możliwości 

wglądu i zrozumienia ich znaczenia. Odnosi się to do założeń przyjętych jako oczywi-

stości, jak np. liczby naturalne, które są niemożliwe do zakwestionowania14.  

Dziedziną, w której intuicja odgrywa największą rolę, jest psychologia. O intuicji 

piszą m.in. Carl Gustav Jung (1875-1961), twierdzący, że dzięki intuicji możliwe jest 

przewidywanie w mniejszym lub większym stopniu zdarzeń, które faktycznie mają 

w przyszłości miejsce, czy Kenneth Wilber (ur. 1949). Wilber zainspirowany filozofią 

wschodu twierdzi, że najpierw u człowieka pojawia się świadomość czuciowo-ruchowa, 

kolejno emocjonalna i umysł przedstawiający, następnie umysł abstrakcyjny, a na końcu 

intuicja transcendentalna15. 
Na podstawie zaprezentowanych twierdzeń, łącząc wszystkie przejawy intuicji, 

można określić ją jako przesłankę bezpośrednią, natychmiastową, oczywistą i dającą 
podstawę dla rozpoczęcia aktów poznawczych wnioskowania oraz ujęcia jego wyniku. 
Hipoteza robocza zaproponowana dla problemu badawczego tej pracy zawiera wszystkie 
powyżej wymienione czynniki i ujmuje intuicję jako syntetyczną aktywność nieświado-
mych i zautomatyzowanych procesów umysłowych. Intuicja pociąga więc za sobą podej-
mowanie decyzji, które powiązane są bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów 
napotykanych przez podmiot. Natomiast podczas rozwiązywania problemów wykorzy-
stywane są nieświadome aspekty takich władz umysłowych, jak percepcja, emocje, 
myślenie, uwaga, wnioskowanie czy pamięć. W niniejszym artykule, w odniesieniu do 

 
10 Pascal B., Myśli, przeł. Żeleński T., Zielona Sowa, Warszawa 1983, s. 100-105. 
11 Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, przeł. Landman A., Aletheia, Warszawa 2002, s. 514. 
12 Łaciak P., Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumowaniu Kanta i Husserla, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 224-237. 
13 Ciesielski K., Pogoda Z., Bezmiar Matematycznej Wyobraźni, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, s. 240-241. 
14 Wadowski J., dz. cyt., s. 38. 
15 Tamże, s. 39. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1623
https://pl.wikipedia.org/wiki/1662
https://pl.wikipedia.org/wiki/1712
https://pl.wikipedia.org/wiki/1778
https://pl.wikipedia.org/wiki/1770
https://pl.wikipedia.org/wiki/1831
https://pl.wikipedia.org/wiki/1859
https://pl.wikipedia.org/wiki/1938
https://pl.wikipedia.org/wiki/1875
https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
https://pl.wikipedia.org/wiki/1949
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Ciesielski_(matematyk)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Pogoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3szy%C5%84ski_i_S-ka
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intuicji, będą brane pod uwagę te rozwiązania, które nie są wynikiem zamierzonego 
namysłu, percypowania, doświadczenia świadomego aspektu itd. Tak przedstawiony 
obraz intuicji pozwala na szerokie jej rozumienie i umiejscowienie w naukach kogni-
tywnych, co daje możliwość badania jej w różnych aspektach poznawczych i wciągania 
nowych wniosków. 

3. Pozycja intuicji w hierarchii nauk kognitywnych 

Podjęcie problemu intuicji w naukach kognitywnych w pewien sposób wymusza jej 
teoretyczne umiejscowienie. Owym miejscem, które stanowi podłoże do wykonywania 
procesów związanych z nieświadomym reagowaniem na bodźce, jest umysł. Trzeba 
stanowczo zaznaczyć, że nie należy wymiennie stosować określeń „umysł” i „mózg”. 
Mózg powinien być rozumiany jako neurofizjologiczny realizator umysłu (podsystem 
psychiki), dzięki któremu możliwy staje się informacyjny kontakt z rzeczywistością. 
Takie rozróżnienie jest istotne, ponieważ sama struktura mózgu, jego skład chemiczny 
oraz fizyczne działanie nie mówią zbyt wiele o powstawaniu w nim informacji (bardziej 
obrazowo – tak samo, jak budowa termometru nie mówi nic o informacji, którą on 
podaje). To z czego składa się konkretny system, nie dostarcza pełni wiedzy, o tym, co 
robi i jakie czynności wykonuje. Mózg, będący realizatorem, działa w pełni pozaświa-
domie – człowiek nie ma do niego bezpośredniego dostępu. Umysł może operować na 
danych świadomościowych – jakościowym dostępie informacyjnym, przy czym nie 
wszystkie akty umysłowe powstają na płaszczyźnie świadomej. Z uwagi na to, że dla 
niniejszego artykułu kluczowe znaczenie mają właśnie procesy przetwarzające informacje 
nieświadomie (co ma związek z funkcjonowaniem intuicji), celowo pominięte zostało 
opisanie procesów świadomych.  

Dla idei intuicji ważne jest pojęcie nieświadomości adaptacyjnej wprowadzone przez 
Timothy’ego DeCamp Wilsona (ur. 1955). Uważa on, że nieświadome myślenie wynika 
z ewolucyjnej adaptacji i powstało, aby człowiek był w stanie szybko i bez użycia świa-
domości ocenić otoczenie oraz mogące się w nim pojawić zagrożenia16. Należy zgodzić 
się z Wilsonem, który z intuicją łączy terminy: nieświadomość, natychmiastowość, 
automatyczność, bezwysiłkowość oraz kwestię wrażliwości na negatywne informacje 
płynące z otoczenia17. W teorii Wilsona można odnaleźć wiele koneksji dotyczących 
intuicji. Nieświadome procesy umysłowe mają wpływ bezpośrednio na zachowanie 
człowieka. Umysł, działając w trybie nieświadomym, jest w stanie automatycznie i bez 
wysiłku dokonać sądu dotyczącego zagrożenia, a co się z tym wiąże – szybko zareago-
wać. W podobny sposób działa umysł podczas pierwszego wrażenia, kiedy to w bardzo 
krótkim czasie człowiek dokonuje oceny nowo napotkanej osoby czy sytuacji, w jakiej 
się znajduje. Pozwala to na szybkie podjęcie decyzji i ewentualne uniknięcie jej niepo-
żądanych skutków. W niniejszym tekście przyjęto koncepcję nieświadomości adapta-
cyjnej, która będzie dookreślona w dalszych etapach pracy. W tym celu zostanie wyko-
rzystana koncepcja psychologów kognitywnych Keith E. Stanovich i Roberta Westa, 
zmodyfikowana i twórczo wykorzystana w znanej interpretacji Daniela Kahnemana 
(ur. 1934). Kahneman wyróżnił dwa systemy – System 1 i System 2. Pierwszy z nich 
mówi o nieświadomej sferze, wykorzystywanej przez człowieka podczas dokonywania 
sądów18 i szczególnie rzutuje na dalszą część artykułu. 

 
16 Wilson T.D., Strangers to Ourselves. Discovering the Adaptive Unconsicious, Harvard University Press, 

Cambridge 2004, s. 22. 
17 Tamże, s. 25. 
18 Kahneman D., Pułapki myślenia, przeł. Szymczak P., Media Rodzina, Poznań 2012, s. 30. 
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4. Intuicja w procesach poznawczych 

Jak zaprezentowano, rozumienie kwestii związanych z intuicją ulegało zmianie na 

przestrzeni lat. W starożytności pozwalała na odróżnienie dobra od zła, w średniowieczu 

natomiast służyła do pojednania się z Bogiem. W dzisiejszych czasach intuicja zyskuje 

nowe znaczenia istotne dla czynności poznawczych umysłu, dlatego ważne jest okre-

ślenie jej funkcji w systemie poznawczym człowieka. Procesy poznawcze związane 

z intuicją to m.in. percepcja, uwaga, pamięć, myślenie, uczenie się, a także inne złożone 

mechanizmy, jak: formułowanie sądów, podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie 

problemów19. Tę ostatnią grupę bardziej szczegółowo omówię na przykładzie wysuniętej 

przez Antonia Damasio (ur. 1944) „Hipotezy Markera Somatycznego”20. 

Antonio Damasio, opracowując „Hipotezę Markera Somatycznego”, wysnuł stwier-

dzenie, że do procesów decyzyjnych potrzebne są emocje. W książce „Błąd Kartezjusza” 

opisuje metody podejmowania decyzji również na poziomie nieświadomym, co wiążę 

się z określoną na samym początku hipotezą dotyczącą intuicji jako syntetycznej 

aktywności nieświadomych i zautomatyzowanych procesów umysłowych21. Damasio 

zakłada, że emocje są sterownikami procesów poznawczych w przekazywaniu znaczeń. 

Badacz łączy umysłową teorię emocji z odczuwaniem cielesnym, twierdząc, że skut-

kiem stanów emocjonalnych jest konkretna reakcja organizmu.  

Emocje są kombinacją prostego lub bardziej złożonego procesu umysłowej oceny 

wraz z towarzyszącymi mu reakcjami dyspozycyjnymi w większości skierowa-

nymi ku ciału właściwemu, które wywołuje „emocjonalny stan ciała” lub 

również ku samemu mózgowi, co prowadzi do dodatkowych zmian umysłowych22. 

Autor proponuje również podział emocji na pierwotne oraz wtórne. Podział ten jest 

ważny, ponieważ ma znaczenie dla „Hipotezy Markera Somatycznego” (łączonej przez 

piszącą te słowa z intuicją). Emocje pierwotne są podstawowe i nie wyjaśniają wszystkich 

zachowań emocjonalnych człowieka. Występują głównie w obwodach układu limbicz-

nego, ciele migdałowatym oraz przedniej części obręczy mózgu23. Dzielą się na wrodzone, 

których nie można kontrolować (np. reakcja w momencie zagrożenia) i wynikające 

z doświadczenia – pozwalające unikać zagrożenia. Natomiast emocje wtórne pojawiają 

się w cyklu rozwoju ludzkiego, w momencie, gdy człowiek zaczyna doświadczać uczuć 

oraz tworzyć systematyczne powiązania pomiędzy kategoriami obiektów oraz sytuacjami 

z jednej strony a emocjami pierwotnymi z drugiej24. Podczas doświadczania emocji 

wtórnych stany umysłowe odzwierciedlane są w fizycznych stanach ciała (na przykład, 

kiedy człowiek odczuwa radość, na jego twarzy pojawia się uśmiech, a policzki stają się 

zaczerwienione). 

W momencie powiązania aktu podejmowania decyzji z nieświadomym przetwarzaniem 

informacji możliwe staje się włączenie do tego procesu intuicji. Podczas podejmowania 

decyzji ludzki umysł w bardzo szybkim tempie tworzy scenariusze z możliwymi 

skutkami – negatywnymi lub pozytywnymi. Umysł wytwarza sekwencje coraz to 

 
19 Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2006, s. 549. 
20 Damasio A.R., Błąd Kartezjusza, przeł. Karpiński M., Rebis, Poznań 2002, s. 149-150. 
21 Tamże, s. 154. 
22 Cyt. za: tamże, s. 151. 
23 Tamże, s. 155. 
24 Tamże, s. 156-158. 
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nowszych scen. Antonio Damasio opisuje dwie możliwości, dzięki którym człowiek 

łączy te sceny w umyśle. Pierwsza z nich odnosi się do procesów decyzyjnych jako tych 

„wysoce rozumowych” (zdroworozsądkowych). Podejmowanie decyzji w tym wypadku 

prowadzi do odsunięcia emocji, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Człowiek dokonuje 

tutaj analizy zysków i strat, a także szacuje korzyści w odniesieniu do czasu. Rozumo-

wanie w ten sposób jest trudne i mało wydajne. Druga z omawianych możliwości to 

wielokrotnie już wspominana „Hipoteza Markera Somatycznego”25. Jak pisze Damasio:  

Markery somatyczne to specjalne rodzaje uczuć generowanych na podstawie 

wtórnych emocji. Te emocje i uczucia zostały połączone w procesie uczenia się 

z przewidywalnymi przyszłymi skutkami pewnych scenariuszy rozwoju 

wypadków26. 

Markery somatyczne odnoszą się bezpośrednio do ciała (soma – z gr. ciało). Podczas 

rozważania skutków złej decyzji człowiek od razu doświadcza nieprzyjemnego uczucia 

w ciele. Również umysł natychmiastowo przechodzi do rozwiązywania problemu, jeszcze 

zanim rozpocznie się racjonalne analizowanie zysków i strat. Marker somatyczny w tym 

wypadku jest jak „automatyczny system alarmowy” i w konsekwencji możliwe staje się 

bardzo szybkie odrzucenie niekorzystnej opcji i wybranie innej. Tym samym zmniejsza 

się pula możliwości, a decyzje podejmowane są znacznie trafniej i efektywniej. Marker 

somatyczny pozwala także podejmować decyzje, których pozytywne skutki są odro-

czone w czasie, a których tymczasowe konsekwencje mogą być nieprzyjemne. Dotyczy 

to poświęcenia się teraz, aby w przyszłości osiągnąć duże zyski. Jednym z warunków, 

które przytacza Damasio, jest założenie, że do niezawodnego funkcjonowania markerów 

somatycznych niezbędne jest życie w normalnym, „zdrowym” społeczeństwie i kulturze 

oraz przejawianie tych cech przez żyjącą w takim otoczeniu osobę. Teoria ta wyjaśnia 

więc, dlaczego u psychopatów i socjopatów działanie markerów somatycznych jest 

zaburzone27. 

Na poziomie neuronowym markery somatyczne powstają w procesach uczenia się 

systemów łączących pewne kategorie bytów lub wydarzeń z przyjemnymi lub nieprzy-

jemnymi stanami ciała. Za nabywanie ich odpowiadają obwody neuronowe znajdujące 

się w korze przedczołowej (podobnie jak przy emocjach wtórnych). Markery somatyczne 

mogą działać w dwojaki sposób: na poziomie świadomym (stany somatyczne wartościują 

rezultaty reakcji, przypisując im pozytywne lub negatywne cechy, a także powodują 

skłanianie się ku danej opcji lub jej unikanie) oraz nieświadomym (bez elementu uwagi). 

W niektórych przypadkach markery somatyczne działają według drugiego sposobu. Są 

systemem automatycznego przewidywania i selekcji, działając niezależnie od woli 

człowieka. Damasio takie nieświadome i ukryte działanie porównuje do intuicji – roz-

wiązywanie problemów bez udziału rozumowania, co w dużej mierze pokrywa się 

również z hipotezą, którą wysunięto na początku niniejszej pracy. Ów zautomatyzowany 

mechanizm markera somatycznego w wielu sytuacjach znacznie ułatwia podjęcie 

decyzji, na co wpływ mają w dużej mierze opisywane wcześniej emocje28. 

 
25 Tamże, s. 196-197. 
26 Tamże, s. 199. 
27 Tamże, s. 198-202. 
28 Tamże, s. 208. 
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Teoria zaproponowana przez Antonia Damasia pozwala stwierdzić, że intuicja nie 

jest czymś odrębnym, a wiążę się z konkretnymi procesami poznawczymi, w tym wypadku 

z podejmowaniem decyzji przy użyciu tzw. markera somatycznego. Warto zestawić tę 

teorię z twierdzeniami Daniela Kahnemana, który intuicję łączy z wydawaniem sądów 

(które, notabene, również prowadzą do takich procesów, jak rozwiązywanie problemów 

oraz podejmowanie decyzji). Idea Kahnemana ma dla niniejszego wywodu istotne 

znaczenie. Badacz nie tylko wyodrębnia w swojej teorii dwa systemy (świadomy 

i nieświadomy), ale również dochodzi do wniosków, dzięki którym możliwa jest próba 

dookreślenia, czym faktycznie są sądy intuicyjne. W nomenklaturze Kahnemana 

w sferze umysłu występują dwa systemy tzw. System 1, działający w sposób automa-

tyczny, szybki, bezwysiłkowy oraz bez świadomego poczucia kontroli nad nim, oraz 

System 2, który rozdziela uwagę pomiędzy działania wymagające wysiłku umysłowego 

(np. skomplikowane wyliczenia). Na potrzeby niniejszego tekstu zajmiemy się szcze-

gólnie Systemem 1, gdyż to właśnie on w swych działaniach wykorzystuje intuicję29. 

Przykładem, jaki podaje Kahneman, dotyczącym funkcjonowania Systemu 1 jest 

sytuacja, w której człowiek słyszy nagły dźwięk. Może on wówczas próbować po-

wstrzymać się od reakcji (i możliwe, że po wielu próbach się to uda), jednak za każdym 

razem System 1, mimowolnie, będzie kierował uwagę człowieka na źródło dźwięku 

(nawet jeśli nie wykona on żadnego automatycznego ruchu)30. 

Kahneman wspomina również o niedoskonałościach Systemu 1, o którym mówi, że 

bywa on tendencyjny i podatny na błędy systemowe, a także, że dodatkowo nie ma 

możliwości wyłączenia go, co przyczynia się zawsze do szybkiego reagowania (nie 

zawsze trafnego). Mimo to, System 1 ma ogrom zalet, z których szczególnie istotną jest 

automatyczne podejmowanie decyzji, dzięki czemu czynności mogą być wykonywane 

znacznie sprawniej i tym samym oszczędniej, jeśli chodzi o alokację czasu i energii. 

Sposób, w jaki działa System 1, w dużej mierze przypomina działanie intuicji w ujęciu, 

jakie zaproponowano na początku artykułu. Można więc pokusić się o postawienie 

znaku równości pomiędzy Systemem 1 a intuicją, z uwagi na to, że ich funkcje są iden-

tyczne. Zarówno System 1, jak i intuicja, odpowiedzialne są za wydawanie nagłych sądów. 

Sądy intuicyjne są szybkimi, bezwysiłkowymi procesami poznawczymi, generującymi 

poczucie oczywistości i aprioryczności podejmowanej decyzji31. 

Sarnoff Andrei Mednick (1928-2015) wraz ze współpracownikami przedstawił dwa 

etapy powstawania sądu intuicyjnego. Wnioski wysnuł na podstawie badań dotyczących 

zdolności ludzi do dostrzegania sensu w materiale zarówno werbalnym, jak i niewerbal-

nym, przy czym należy zaznaczyć, że badani nie potrafili powiedzieć, na czym ów sens 

polega. Jednym z eksperymentów był tzw. test odległych skojarzeń. Uczestnikom 

zaprezentowano słowa ułożone w dwóch kolumnach, z których jedna była koherentna, 

natomiast druga – nie. W pierwszej kolumnie zestawiono słowa: „grzywa”, „król”, 

„pustynia”, które badani intuicyjnie kojarzyli ze słowem „lew”. Druga kolumna 

zawierała zestaw słów: „jedwab”, „kamień”, „koza”, dla których nie istniało jednoznaczne 

skojarzenie. Aktywacja odpowiednich węzłów sieci semantycznej rozprzestrzenia się na 

inne elementy sieci, aby powiązać je z innymi elementami sieci lub skojarzeniami. 

Podczas aktywowania się czwartego węzła powstaje ukryte, nieświadome przekonanie 

 
29 Kahneman D., dz. cyt., s. 20-21. 
30 Tamże, s. 24. 
31 Tamże, s. 156-158. 
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o tym, w jaki sposób trzy, pozornie przypadkowe, słowa wiążą się ze sobą. Mimo że 

człowiek nie jest w stanie powiedzieć, jak tworzy się owa koherencja, jest pewny swoich 

przekonań – jest to sąd intuicyjny. Sąd intuicyjny można rozumieć także jako sąd oparty 

na prostym, codziennym doświadczeniu. Wiąże się to z przyjmowaniem sądów ogólnie 

rozpowszechnionych, tzw. zdroworozsądkowych. Są one przednaukowe i płyną zazwy-

czaj z ludowych przysłów i przesłanek. Choć ich zakres często ogranicza się do sfery 

potoczności32, nie oznacza to bynajmniej, że tego typu sądy intuicyjne są zawsze błędne. 

Lepszemu zrozumieniu funkcjonowania Systemu 1 posłuży przytoczenie heurystyk, 

czyli prostych systemów szybkiego wnioskowania, wywołujących niekiedy pewne błędy 

poznawcze. Jedną z nich jest heurystyka afektu, w której udział biorą sądy intuicyjne. 

W tym wypadku wpływ na zachowanie, decyzję oraz ocenę ma stan emocjonalny, w jakim 

znajduje się dana osoba. Termin „heurystyka afektu” zaproponował psycholog Paul 

Slovic (ur. 1938), mówiąc, że o poglądach ludzi na rzeczywistość decydują ich upodo-

bania (rozumiane dyspozycyjnie) i niechęci. Emocjonalna reakcja na określone treści, 

np. wydarzenia z obszaru polityki czy zdrowego odżywiania, determinuje to, co sądzi 

się o korzyściach czy ryzyku wiążącym się z owymi treściami. Nie oznacza to jednak, 

że zarówno poglądy, jak i nawet postawa emocjonalna, nie mogą ulec zmianie. Dzieje 

się tak w momencie odkrycia, że ryzyko okazało się mniejsze, niż się pierwotnie wyda-

wało, a korzyści są większe. Dodatkowa informacja wpływa na zmianę postrzegania 

rzeczywistości33. System 1 nieustannie kontroluje, co dzieje się zarówno w otoczeniu, 

jak i w umyśle, tworząc rozmaite oceny określonych sytuacji. Robi to bezwysiłkowo 

i nieintencjonalnie (w sposób niezamierzony przez podmiot). Zrozumienie tworzenia 

intuicyjnych sądów jest możliwe dzięki wglądowi w mechanizmy działania heurystyk 

oraz zachodzeniu błędów poznawczych. Podczas tworzenia szybkich sądów znaczną 

rolę odgrywa kontekst, w jakim oceniana jest dana sytuacja. Poznając nową osobę, czło-

wiek wyrabia sobie na jej temat pewne zdanie. Gdy wstępny sąd okaże się pozytywny, 

dana osoba wyda się sympatyczna i przyjacielska, przypisane zostaną jej również inne 

pozytywne cechy, jak np. hojność, choć w rzeczywistości osoba ta może okazać się 

skąpa i egoistyczna. Wyciąganie nagłych wniosków, jakie generują sądy intuicyjne, 

niesie ze sobą pewne ryzyko popełnienia błędów poznawczych, jednak nie zmienia to 

faktu, że wnioski te są efektywne i pozwalają na szybką reakcję34. 

Opisane powyżej podejścia, zarówno „Hipoteza Markera Somatycznego” Antonia 

Damasiego, jak i teoria Systemu 1, bezpośrednio wiążą się z wyrażonym przez autorkę 

niniejszego tekstu przypuszczeniu dotyczącym rozumienia intuicji jako złożonych pro-

cesów poznawczych nieświadomej sfery umysłu, charakteryzujących się automatycz-

nością, szybkością i bezwysiłkowością. 

5. Intuicja w życiu codziennym 

Gdy już znane jest funkcjonowanie intuicji poprzez wykorzystanie różnych procesów 

poznawczych, należy wskazać na przykłady jej zastosowania w życiu codziennym. Nie 

zmienia to jednak faktu, że istnienie intuicji nie byłoby możliwe bez udziału omówio-

nych procesów.  

 
32 Tamże, s. 169. 
33 Tamże, s. 88. 
34 Tamże, s. 62-64. 



 

Kognitywne aspekty intuicji 
 

101 

 

Przykładem udowadniającym, że wydawanie sądu przebiega natychmiastowo i auto-

matycznie jest sytuacja rozmowy kwalifikacyjnej (wymieniana z resztą w wielu książ-

kach poświęconych podejmowaniu decyzji). Frank Berneri (ur. 1970), psycholog 

zajmujący się intuicją społeczną, przeprowadził badania, w których dowiódł, że opinia 

o ubiegającym się o pracę kandydacie formułowana jest w ciągu kilkunastu sekund. Na 

opinie mają wpływ: mimika, gesty, ton głosu czy ubiór kandydata. Dzięki sądom intui-

cyjnym przyszły pracodawca może nawet wnioskować czy dana osoba jest kompetentna 

i obowiązkowa35, przy czym za każdym tego typu nagłym sądem istnieje ryzyko 

wystąpienia błędów poznawczych. Richard Eugene Nisbett (ur. 1941), psycholog spo-

łeczny, nazwał takie zjawisko „złudzeniem rozmowy kwalifikacyjnej”. Zdarza się, że 

pracodawca, kierując się jedynie intuicyjnymi sądami, na temat tego, jaki będzie przyszły 

pracownik, zapomina o podstawach prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o byciu 

bardziej dociekliwym, zadawaniu większej liczby pytań i polega wyłącznie na intuicji36. 

Szybkie, nieświadome podejmowanie decyzji ma miejsce również w sporcie, m.in. 

w piłce nożnej. Podczas rzutu karnego, gdy w odległości jedenastu metrów na wprost 

siebie znajdują się jedynie bramkarz i zawodnik przeciwnej drużyny, niemożliwe jest 

świadome przetworzenie bodźców płynących z otoczenia (w tym również ruchów 

markowanych przez piłkarzy, mających na celu wprowadzenie w błąd przeciwnika). 

Podczas zaledwie kilku sekund działa automatyczny system pozwalający na natychmia-

stową reakcję ciała (podobnie jak w przypadku tzw. markera somatycznego). Bramkarz, 

wykonując określony ruch, mający na celu zapobiegnięcie umieszczeniu piłki w siatce 

bramki, bazuje na swojej intuicji – tak samo jak piłkarz, próbujący przewidzieć, w którą 

stronę „rzuci się” obrońca. 

Sytuacji z życia codziennego, w których intuicja odgrywa dużą rolę, można wymienić 

bardzo wiele. Działanie intuicji jest niczym innym jak bezrefleksyjnym reagowaniem na 

nagłe zdarzenia lub automatycznym przyporządkowaniem schematu do konkretnych 

okoliczności. Intuicja pozwala na odciążenie systemu poznawczego i efektywne funk-

cjonowanie organizmu w sytuacjach, kiedy racjonalizowanie nie jest konieczne lub jest 

wręcz niemożliwe. 

6. Podsumowanie 

Funkcją intuicji jest wspomaganie skutecznego rozwiązywania problemów, jakie 

napotyka podmiot. Rozwiązywanie problemów zachodzi z wykorzystaniem nieświadomych 

aspektów wszystkich władz umysłu: percepcji, emocji, myślenia, wnioskowania, uwagi, 

pamięci. I właśnie owe splecione ze sobą procesy kumulują się w nachodzącej podmiot 

skłonności do wyboru określonej opcji. W starożytnych poglądach filozoficznych intuicja 

pozwalała odróżnić dobro od zła (Sokrates), natomiast przez filozofów nowożytnych 

była ona łączona zarówno z uczuciami (Rousseau), jak i intelektem (Hegel). Dla głów-

nego założenia przyświecającego powstawaniu niniejszego tekstu szczególnie ważna 

stała się sfera nieświadomości. Idąc tropem Timothy’ego Wilsona, który wprowadził 

pojęcie „nieświadomości adaptacyjnej”, nieświadome (a zarazem intuicyjne) myślenie 

pozwala skuteczniej funkcjonować w świecie, nieświadomość zaś łączy się z natych-

miastowością, automatycznością oraz bezwysiłkowością. 

 
35 Myers D.G., Intuicja. Jej siła i słabość, przeł. Sosenko A., Moderator, Wrocław 2004, s. 305-320. 
36 Tamże, s. 309-310. 
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W niniejszym tekście istotne było, aby pokazać, w jaki sposób funkcjonuje intuicja 

i jak w tym celu wykorzystywany jest system poznawczy człowieka. Dodatkowo 

pozytywne czy negatywne strony działania intuicji nie mają większego znaczenia dla 

rozumienia, czym ona jest, ponieważ bezwysiłkowość, automatyczność, nieświadomość 

czy nagłość mogą dotyczyć obu aspektów. 

Mimo że warto skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu zalet intuicji, która 

pozwala między innymi uniknąć zagrożenia czy zminimalizować podjęcie złej decyzji, 

konieczne jest również omówienie jej słabych stron. Nawiązując do poglądów 

przytaczanego już w tekście Kahnemana, który twierdził, że nieświadome przetwarzanie 

umysłowe (nazwane przez niego Systemem 1) niesie ze sobą ryzyko wystąpienia błędów 

poznawczych, takich jak np. tendencyjność, należy podkreślić, że nie we wszystkich 

przypadkach intuicja jest tak samo poznawczo użyteczna dla podmiotu. Istnieją nawet 

sytuacje, w których jej działanie może zaszkodzić (np. skutkować zbyt pochopną oceną 

nowo poznanego człowieka). Intuicja, choć pomocna przy szybkim podejmowaniu 

decyzji, nie zawsze może również sprawdzić się w sytuacjach, gdzie konieczne jest rozu-

mowanie (i nie chodzi tylko o wykonywanie skomplikowanych obliczeń matema-

tycznych). 

Okolicznościami, w których intuicja bywa wykorzystywana, ale nie zawsze przynosi 

pozytywne efekty, jest przewidywanie przez lekarzy psychiatrów skuteczności terapii. 

Decyzje medyczne są niezwykle skomplikowanym procesem. Psychoterapeuci potwier-

dzenie swojej diagnozy otrzymują znacznie rzadziej niż np. meteorolodzy przewidujący 

pogodę na następny tydzień, gdyż w przypadku tych drugich istnieje duża powtarzalność 

danych zjawisk. Dopasowanie odpowiedniej terapii do indywidualnego pacjenta jest 

bardzo trudne i czasochłonne. Decyzja czy chory, o ile w ogóle klasyfikuje się jego przy-

padłość jako chorobę, potrzebuje terapii grupowej, indywidualnej, elektrowstrząsów, 

hipnoterapii, farmakoterapii lub innych innowacyjnych metod jest bardzo ciężka do 

podjęcia. Opieranie się na intuicji może zadziałać w momencie, kiedy konieczne jest 

ratowanie ludzkiego życia, jednak w większości przypadków istotne jest, aby lekarze 

znaczenie szerzej rozważyli dany problem, przeanalizowali racjonalnie wszystkie 

korzyści oraz straty, a także opierali się przede wszystkim na doświadczeniu i zdobytej 

wiedzy medycznej, którą wykorzystywać powinni w świadomy sposób37. 

Z drugiej strony, jak już było wcześniej wspomniane, intuicja jest niezwykle ważna 

w sytuacjach zagrożenia życia. Wówczas podmiot nieświadomie i błyskawicznie jest 

w stanie uniknąć sytuacji mogącej pozbawić go życia. Niejednokrotnie szybkie i auto-

matyczne zareagowanie na poruszający się z dużą prędkością w kierunku podmiotu 

samochód może ocalić jego życie, kiedy w samą porę ustąpi z toru jazdy. 

Intuicja pozwala na efektywne i szybkie podejmowanie decyzji. Oczywiście możli-

wość uniknięcia zagrożenia przez podmiot jest jedną z najważniejszych funkcji intuicji, 

jednakże istnieje jeszcze wiele, mniej spektakularnych, przykładów, w których objawia 

się nieświadomość procesów, np. przestrzeganie zasad składniowych podczas mówienia, 

czy koordynacja mięśni podczas pisania.  

Kolejnym przykładem przemawiającym za użytecznością intuicji są badania psy-

chologa kognitywnego Gary’ego Kleina (ur. 1944). Badał on osoby, które w swojej 

pracy muszą błyskawicznie podejmować decyzje przesądzające o życiu i śmierci ludzi, 

 
37 Tamże, s. 290-296. 
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między innymi strażaków czy załóg karetek ratunkowych. Choć teoretycznie osoby te 

częściej powinny podejmować błędne decyzje (ponieważ ich profesje cechuje duża doza 

niepewności i mała ilość czasu na podjęcie decyzji), częściej podejmują te słuszne.  

Po jednej z interwencji Klein wyliczył, że porucznik straży pożarnej, ratując ludzkie 

życie, w ciągu minuty podjął kilka krytycznych decyzji. Ignorował konwencjonalne 

zasady decydowania, nie dedukował, nie analizował, nie prowadził rachunku prawdopo-

dobieństwa. Zapytany o skuteczność działań, wskazał na doświadczenie. Inni doświad-

czeni strażacy odpowiadali podobnie i twierdzili, że właściwie nigdy nie podejmowali 

decyzji – po prostu przyjeżdżali, patrzyli na ogień i reagowali38. 

Filozof Alfred Whitehead (1861-1947) stwierdził, że cywilizacja rozwija się dzięki 

zwiększeniu liczby operacji, które potrafimy wykonać bez udziału świadomego myślenia39. 

W umyśle koszykarza, który wrzuca do kosza piłkę z wyskoku, w ułamkach sekund 

zachodzi ogromna liczba operacji, dzięki którym zawodnik potrafi dostosować pozycję 

ciała i wykonywane ruchy do odległości od tablicy z obręczą, co skutkuje celnym rzutem. 

Ten sam mechanizm ma także zastosowanie podczas tak racjonalnej i logicznej gry jak 

szachy. Arcymistrzowie potrafią w ciągu kilku sekund odtworzyć układ figur na szachow-

nicy i uruchomić tysiące kombinacji ruchów. Grają więc intuicyjnie, nie analizując 

świadomie alternatyw. 

Gdyby zsumować wszystkie sytuacje, w których intuicja jest przydatna, można by 

wysunąć wniosek, że dzięki nieświadomemu przetwarzaniu bodźców podmiot może 

znacznie sprawniej i efektywniej funkcjonować w otoczeniu – zarówno jeśli chodzi 

o codzienne sytuacje, w których podmiot oszczędza czas i energię (sport, praca), jak i te, 

w których nieświadome przetwarzanie bodźców pozwala mu na uniknięcie zagrożenia. 

W takim kontekście szala przeważa się na korzyść intuicji, która staje się bardziej 

pomocna niż szkodliwa. 
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Kognitywne aspekty intuicji 

Streszczenie 

Przedmiotem analizy jest intuicja rozumiana jako złożony proces nieświadomej sfery umysłu. Intuicja funk-

cjonuje w sposób automatyczny, bezwysiłkowy oraz natychmiastowy. Opisanie struktury i specyfiki aktów 

intuicyjnych poprzedzono wyjaśnieniem pochodzenia terminu „intuicja” oraz nakreśleniem filozoficzno-

naukowego kontekstu, w którym pojęcie kształtowało się na przestrzeni wieków. Intuicja omówiona zostanie 

także w kontekście jej umiejscowienia wśród mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu, co pozwoli 

na opisanie procesów poznawczych, w których obrębie intuicja występuje. Głównym założeniem niniej-

szego tekstu jest przekonanie, że jeśli procesy umysłowe zachodzące na poziomie nieświadomym (takie jak 

myślenie, uwaga, pamięć, wydawanie sądów, doświadczanie emocji czy rozwiązywanie problemów) mogą 

być ujęte jako intuicyjne. Końcowa część rozważań zilustrowana jest przykładami wpływu intuicji na życie 

codzienne.  

Słowa kluczowe: intuicja, nieświadomość, natychmiastowość, błędy poznawcze 
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Wojciech Mościbrodzki1 

Masoneria: program społeczny, polityczny czy filozofia 

popularna w duchu oświeceniowym – na podstawie 

analizy „Morals and Dogma” Alberta Pike’a 

1. Wprowadzenie  

Masoneria (wolnomularstwo) jest na tyle ciekawą dziedziną badań, że doczekała się 

własnej dyscypliny, nazywanej masonologią. Niestety, w naukowej literaturze polskiej 

znajdziemy stosunkowo niewiele wartościowych opracowań2. Kanon jakości wyznaczają 

przede wszystkim prace L. Hassa i L. Chajna (odnoszące się jednak wyłącznie do konser-

watywnego wolnomularstwa typu anglosaskiego3) i liczne opracowania T. Cegielskiego 

(wielkim uznaniem cieszy się zwłaszcza monografia poświęcona Konstytucjom Masoń-

skim4 pastora Jamesa Andersona). Warto też zwrócić uwagę na prace K. Wojciechow-

skiego (mowa tu zwłaszcza o „Bitwie o Sztuce Królewskiej”5, która jest rzetelnym 

opracowaniem kwestii regularności6 w masonerii). Temat masonerii podejmuje dość 

szeroko jeden z tomów monografii poświęconej polskiej ezoteryce7. W ostatnim czasie 

ukazała się też szczegółowa monografia D. Lesage i A. Kargol8 poświęcona polskiej 

powojennej masonerii liberalnej. Wypada także zwrócić uwagę na rozprawę doktorską 

W. Gniadka poświęconą masonerii niemieckiej. Wszystkie te prace mają charakter 

historyczny (podobnie jak opracowania tworzone w Pracowni Zbiorów Masońskich 

w Poznaniu), zaś dziedzinę filozofii masońskiej reprezentuje w nauce polskiej właściwie 

tylko książka A. Nowickiego „Filozofia masonerii u progu czwartego tysiąclecia”9 oraz 

teksty N. Wójtowicza analizujące rzecz z punktu widzenia religioznawczego10. Ten 

krótki przegląd polskich źródeł masonologicznych wypada jeszcze uzupełnić o prace 

muzealników (w tym katalogi ekspozycji „Masoneria Pro publico bono”11 oraz wystawy 

poświęconej losom loży Maria pod Złotym Mieczem12). 

 
1 wmoscibrodzki@wsb.gda.pl, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Informatyki i Nowych 

Technologii. 
2 Oczywiście jest mnóstwo opracowań popularnych i polemicznych druków antymasońskich, trudno jednak 

przypisać im wartość naukową. 
3 Tzn. obediencji i lóż uznawanych przez Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii. 
4 Cegielski T., Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii, Warszawa 

2011. 
5 Wojciechowski K., Bitwa o Sztukę Królewską, Wydawnictwo Racjonalista, Wrocław 2011. 
6 Czyli o wzajemnym uznawaniu się poszczególnych obediencji, wynikającym z różnych odmian wolno-

mularskiej ortodoksji. 
7 Rzeczycka M., Trzcińska I., Cegielski T. (red), Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939, Wydawnictwo UG, 

Gdańsk 2019. 
8 Kargol A., Lesage D., Liberte, Fraternite, Egalite, 30 lat wolnomularstwa liberalnego nad Wisłą, Rytm 2022. 
9 Nowicki A.R. Filozofia Masonerii u progu czwartego tysiąclecia, Oficyna Wydawnicza Gdynika, Gdynia 

1997. 
10 Wójtowicz N., Wielki Architekt Wszechświata: Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga, Wydawnictwo 

GAJT, Wrocław 1999. 
11 Cegielski T. (red.), Masoneria Pro publico bono, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2014. 
12 Kuczkowski A. (red.), Deszcz pada na Świątynię!, Muzeum w Koszalinie, 2019. 
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Pragnąc wypełnić tę lukę, autor niniejszego artykułu zajmuje się próbą spojrzenia na 

wolnomularstwo z filozoficznego i politologicznego punktu widzenia. Ponieważ jest to 

teren stosunkowo (w porównaniu z nurtem historiozoficznym) mało opracowany, 

wypada rozsądnie wybrać przedmiot rozważań. Takim obiektem wydaje się „Morals and 

Dogma” Alberta Pike’a.  

Dzieło to, spisane w drugiej połowie XIX wieku przez jednego z najwybitniejszych 

i najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich masonów jest prawdopodobnie najchętniej 

komentowaną pozycją literatury masońskiej – zarówno przez samych wolnomularzy, 

jak i przez krytyków oraz polemistów. Do pozycji tekstu Pike’a przyczyniła się również 

afera Leo Taxila, który na początku XX wieku stał się obiektem i przyczyną gigan-

tycznego skandalu towarzyskiego we Francji. Konfabulacje Taxila i jego następców 

odwoływały się do tekstu Pike’a, często z wykorzystaniem wyjętych z kontekstu 

sformułowań lub po prostu fałszerstw. Nie da się przy tym zaprzeczyć, że atak ułatwiał 

znakomicie styl książki Pike’a – skomplikowany, pełen alegorii i niejasności, a miejscami 

nawet wprost sugerujący, że wolnomularstwo programowo fałszuje swój przekaz (trzeba 

przy tym dodać, że autor „Morals and Dogma”, kopiował tu wręcz sposób wyrażania się 

Eliphasa Leviego, z którego prac korzystał): 

Masoneria, jak wszystkie religie, wszystkie tajemnice, hermetyzm i alchemia, 

ukrywa swoje sekrety przed wszystkimi oprócz Adeptów i Mędrców lub Wybrań-

ców oraz używa fałszywych wyjaśnień i błędnych interpretacji swoich symboli, 

aby wprowadzić w błąd tych, którzy zasługują tylko na to, by dać się zwieść13. 

 O tym, że enuncjacje Taxila trafiały na podatny grunt (zarówno w społeczeństwach 

katolickich, jak i protestanckich), najlepiej świadczy fakt istnienia w USA Partii Anty-

masońskiej (1828-1840)14. Miała ona istotny wpływ na politykę kraju oraz licznych 

reprezentantów w ciałach ustawodawczych i władzach lokalnych (a po rozpadzie zasiliła 

szeregi nowopowstającej Partii Republikańskiej).  

„Morals and Dogma” powstało jako próba uporządkowania symboliki i przesłania 

Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego (RSDiU). Termin ryt zasadniczo15 oznacza 

w wolnomularstwie system stopni wyższych (tzn. powyżej stopnia mistrza) i odnosi się 

do ich hierarchii, filozofii oraz ciał zarządzających. Stopnie te zaczęły kształtować się 

w początku XVIII wieku i stopniowo rozwinęły się w najróżniejsze masońskie tradycje. 

Źródła RSDiU tkwią w jakobickich lożach wolnomularskich16, które powstawały we 

Francji dzięki wysiłkom angielskiej emigracji politycznej oraz w 25-stopniowym Rycie 

Doskonalenia. Filozofia lóż promieniowała także do Prus, gdzie doszło do formalnego 

ukonstytuowania systemu szkockiego w tzw. Wielkich Konstytucjach z 1786 roku. 

Widnieje na nich podpis Fryderyka II, który ogłasza się opiekunem i promotorem 

RSDiU, aczkolwiek wydaje się, że był to zabieg pseudoepigraficzny, mający jedynie 

podnieść prestiż dokumentu. W dokumencie król określony zostaje jako: Suwerenny 

 
13 Pike A., Morals and Dogma, reprint z 1871, tłumaczenie własne, Jenkins Inc. Editions, Richmond 1946, s. 104. 
14 Por. Mościbrodzki W., Filozofując o historii i praktyce masonerii, czyli rzecz o polityce w wolnomularstwie, 

[w:] Hermaion, 2022. 
15 Faktem jest jednak, że w większości rytów ich symbolika i ideologia stopniowo „przesączyła się” do lóż 

niebieskich (tzn. praktykujących stopnie 1-3). Dotyczy to również RSDiU. 
16 Fox W., Lodge of the Double-Headed Eagle. Two Centuries of Scottish Rite Freemasonry in USA SJ, 

University of Arkansas Press, Fayetville 1997, s. 25. 
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Wielki Protektor, Wielki Komandor, Wielki Mistrz i Obrońca na całym świecie niezwykle 

starożytnego i szacownego Związku Dawnych Masonów (…)17. 

W 1761 roku Etienne Morin uzyskał patent na przeniesienie Rytu Doskonalenia do 

Nowego Świata. W treści dokumentu, Morina określono jako Inspektora, ale w tym 

samym czasie na Inspektorów powołano też Lemoliere de Fauillasa oraz Bertranda 

Bartholomieu. Rywalizacja pomiędzy nimi o „wyższość” swojego umocowania zaowo-

cowała przyznaniem Morinowi nowego tytułu – Wielkiego Inspektora Generalnego. 

W ten sposób rozpoczęło się popularyzowanie rytu w Ameryce. W 1801 roku powołano 

Radę Najwyższą (zgodnie z zasadami Wielkich Konstytucji), która przejęła pieczę nad 

istniejącymi warsztatami18.  

Z drugiej strony, w USA praktykowano Ryt York (z tego powodu nazywany czasem 

Rytem Amerykańskim), który związany był ze stopniami Mark Mason i Royal Arch 

(historia i korzenie tego systemu do dziś nie są jednoznacznie wyjaśnione). 

Gdy pół wieku później, Pike podjął się reformy RSDiU, miał świadomość, że obo-

wiązująca w nim rozbudowana, patetyczna tytulatura nawiązująca do hierarchicznej 

arystokracji zupełnie nie odpowiada potrzebom społecznym19, z gruntu egalitarnym 

i antymonarchistycznym (Konstytucja USA w Art. I wyraźnie wskazywała, że żaden 

organ państwa nie może nadawać tytułów szlacheckich). Przesłanie systemu wymagało 

zatem głębokich zmian i dostosowania do rzeczywistości politycznej Stanów Zjedno-

czonych. Stąd też, w „Morals and Dogma” pojawiają się liczne obserwacje oraz komen-

tarze społeczne i polityczne. Pike, jako człowiek wierzący i przekonany o koniecznej 

obecności pierwiastka duchowego w masonerii, nie chciał jednak stworzyć systemu 

odnoszącego się wyłącznie do kwestii politycznych (tym bardziej że brytyjska tradycja 

masonerii odcinała się od działalności politycznej i przedstawiała masona jako lojalnego 

podwładnego władzy cywilnej, jaka ona by nie była), dlatego pozostawił liczne wątki 

ezoteryczne i kabalistyczne. Posługiwał się przy tym m.in. pismami popularnego fran-

cuskiego mistyka Eliphasa Leviego, często inkorporując do „Morals and Dogma” całe 

fragmenty jego tekstów. 

Warto w tym miejscu skonstatować, że kwestia polityczności lub niepolityczności 

masonerii jest zagadnieniem ciekawym i inspirującym, acz niemającym jak dotąd 

w polskiej naukowej literaturze przedmiotu poważnego opracowania. Sprawę dodatkowo 

gmatwa fakt, że wolnomularstwo (z wyjątkiem Wielkiego Wschodu Francji) w oficjal-

nych wypowiedziach zdecydowanie unika łączenia jego działalności z polityką. Warsztaty 

zarówno regularne, jak i liberalne (w tym funkcjonujące w Polsce) podkreślają wyraźnie, 

że w loży dyskusja o polityce (i religii) jest zabroniona. Jest to oczywisty wpływ 

anielskiej masonerii konserwatywnej, która przywołuje zapisy Konstytucji Masońskich 

z 1723 i 1738 roku: 

Przeto żadne prywatne zawiści lub spory nie mogą przedostać się przez drzwi 

Loży, tym bardziej spory co do religii, narodowości czy polityki państwa20.  

 
17 Pike A. (red.), Ancient and Accepted Scottish Rlte. Constitutions and Regulations of 1762. Statutes, 

Regulations, etc, of 1786 (…), Masonic Publishing Company, Nowy Jork 1932, s. 217. 
18 Por. Mościbrodzki W., Rola człowieka wobec społeczeństwa i państwa w świetle „Morals and Dogma” 

Alberta Pike’a, EPISTEME 2021. 
19 Coil H.W., Coil’s Masonic Encyclopedia, Nowy Jork 1961, s. 474. 
20 Cegielski T., dz. cyt., s. 409. 
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I dalej: 

Jesteśmy też stanowczo przeciwni jakiejkolwiek polityce, ponieważ ta nigdy nie 

prowadziła do dobrobytu Loży (…). Obowiązek ten był i jest ściśle utrzymywany 

i przestrzegany, zwłaszcza od czasu Reformacji w Brytanii21. 

Z drugiej strony, w rozlicznych wydawnictwach antymasońskich od dziesiątek lat 

loże określane są jako miejsca prowadzenia polityki regulującej losy miast, państw, 

a nawet całego świata. Wypada więc, aby spróbować zająć się sprawą obiektywnie, 

z punktu widzenia politologicznego i ocenić rzecz na podstawie faktów oraz wedle 

kryteriów badawczych. 

Wreszcie, nie można zaprzeczyć, że wolnomularstwo miało i ma istotny wymiar 

społeczny. Jest ruchem łączącym zróżnicowane środowiska, zapewniającym platformę 

dialogu pomiędzy różnymi warstwami społecznymi (doskonale ujmuje to D. Stevenson, 

opisując początki szkockiego wolnomularstwa i epokę wczesnych Stuartów na tronie 

angielskim22), realizującym aspiracje intelektualne i duchowe swojej epoki oraz generu-

jącym istotne zasoby kultury. 

Niniejszy artykuł próbuje dokonać oceny, na ile książka Alberta Pike’a (będąca 

wykładnią jednego z najpopularniejszych w przeszłości i obecnie rytów masonerii) ma 

charakter deklaracji (nawet, jeśli skierowanej jedynie do wąskiej grupy odbiorców) 

programu społecznego, politycznego, czy też jest po prostu traktatem popularnej (i dość 

płytkiej oraz pozbawionej waloru naukowości) refleksji filozoficznej, typowej dla 

publicystyki oświeceniowej. 

Wszystkie przytoczone cytaty z „Morals and Dogma” pochodzą z własnego, (pierw-

szego na gruncie polskim) tłumaczenia oryginału dokonanego przez autora niniejszego 

artykułu. 

2. „Morals and Dogma” 

Albert Pike urodził się w Bostonie, w 1809 roku. W wieku 15 lat rozpoczął studia na 

Harvardzie, gdzie w ciągu jednego roku ukończył program dwuletni, ale zmuszony był 

opuścić uczelnię z powodów finansowych23. W 1831 roku porzucił rodzinne strony, by 

udać się w podróż, która zakończyła się w Fort Smith (często podkreśla się hart fizyczny 

i determinację Pike’a, który zmuszony był podróżować pieszo na długie dystanse). 

Zaczął pracę jako nauczyciel, by następnie zostać dziennikarzem (a po pewnym czasie 

także i wydawcą „Little Rock Advocate”) oraz prawnikiem (był edytorem 5 tomów 

„Arkansas Supreme Court Reports”). 
W 1848 roku wziął udział w wojnie z Meksykiem jak dowódca zebranego przez 

siebie oddziału kawalerii (mimo że był zwolennikiem Wigów, którzy byli niechętni 
operacji militarnej)24. Wkrótce potem, być może z racji uznania dla walorów osobistych 
(w tym charyzmy, potwierdzonej działaniami w roli dowódcy), został przyjęty do wolno-
mularstwa (1850) w loży Western Star25. W ciągu jednego roku został wyniesiony do 
godności mistrza (co nawet w XIX wieku nie było częste). W tym samym roku został 

 
21 Tamże. 
22 Stevenson D., Origins of the Freemasonry, Cambridge 1990. 
23 Allsopp F., The Life of Albert Pike, Parker-Harper, Audiger and Price, Little Rock, 1920, s. 10. 
24 Brown W.L., A Life of Albert Pike, The University of Arkansas Press, Fayatteville 1997, s. 227. 
25 Coil H.W., dz. cyt., s. 473. 
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też przyjęty do stopni wyższych w Union Chapter No. 2, a rok później powołano go na 
urząd Wielkiego Skryby (później – Wielkiego Bibliotekarza). 

W kolejnym roku uzyskał patent dla nowej Loży (Magnolia Lodge). Cieszył się dużą 
popularnością w środowisku masońskim i uznaniem dla swojego wielkiego zaangażo-
wania. W latach 1954-55 był przewodniczącym komisji prawnej Wielkiej Loży Arkansas 
i zajmował się korespondencją zagraniczną (Committee of Foreign Correspondence).  

Na początku 1853 roku otrzymał stopień Knight Templar (w loży Washington 
Encampment No. 1) – prawdopodobnie w Rycie York. Wtedy też zetknął się po raz 
pierwszy z Rytem Szkockim Dawnym i Uznanym. W tymże samym roku w Charleston 
Albert Mackey przekazał mu poprzez komunikację26 stopnie od 4 do 32 i uczynił 
zastępcą Wielkiego Inspektora. Z tego okresu pochodzi też rękopis Pike’a, który zawiera 
rytuały ówczesnych wersji RSDiU oraz rytów Royal Arch, Cryptic i Templar). O sza-
cunku, jakim cieszył się Pike jako wolnomularz, świadczy to, że mimo stosunkowo 
krótkiego stażu w masonerii, Rada Najwyższa RSDiU powołała go w 1855 roku w skład 
komisji ds. udoskonalenia i opracowania nowych wersji rytuałów wszystkich stopni. 
Oprócz Pike’a zasiadali w niej wyłącznie Suwerenni Generalni Inspektorzy: Albert 
Mackey 33°, John Honour 33°, W. S. Rockwell 33° oraz C. Samory 33°. Dwa lata 
później Pike także uzyskał podwyżkę do najwyższego stopnia RSDiU, został oficjalnym 
przedstawicielem Rady Najwyższej oraz uzyskał godność Wielkiego Komandora 
Konsystorza27. 

Podejmując się reformy RSDiU, Pike zauważył: Stopnie rytu były zebrane, ale nie 
było w nich widać zarysu systemu. Nie były spójne, lecz przypominały luźny konglomerat28.  

W 1861 roku tak uzupełnił swoją refleksję: 

Niektóre stopnie w ogóle nie miały przypisanego rytuału. Zrozumiałem, że dla 
spopularyzowania RSDiU konieczna stanie się rewizja ceremonii. Wydało mi 
się przy tym jasne, że twórcy stopni: kabaliści i hermetycy starannie ukryli jego 
przesłanie, tak jego większość stała się niezrozumiała, albo przypominała 
niespójne mamrotanie. (…) Tak wiele wysiłku zostało włożone w ukrycie 
znaczenia symboli, że ich rzeczywiste przesłanie zostało utracone. Język 
niektórych przypominał niezrozumiałe wypowiedzi alchemików, co przekonało 
mnie, że prawdziwy sens i znaczenie były przekazywane w formie mówionej, zaś 
zawiły charakter wypowiedzi był świadomym zabiegiem, by ukryć właściwą 
treść przez niepowołanymi29. 

Po latach, w 1887 roku wyraził się jeszcze mocniej: 

Powiedziałem, że rytuały RSDiU oraz Rytu Doskonalenia, kiedy je otrzymałem 
były bezwartościowe. Powtarzam tę opinię, z wyjątkiem części poświęconej 
Różokrzyżowi. Rytuały te nie mogły wolnomularza nauczyć niczego, czego 
wcześniej nie mógłby się dowiedzieć. Nie były poruszające w żadnej mierze. 
Żaden inteligentny człowiek, dysponujący wiedzą nie mógł ich uważać za 
wartościowe30. 

 
26 Określenie to oznacza nadanie stopnia bez przeprowadzenia wymaganego rytuału i jest prerogatywą 

wyłącznie Suwerennych Generalnych Inspektorów 33°. 
27 Nazwa ciała zarządzającego nadawaniem stopni 19-32. 
28 Za: Coil H.W., dz. cyt., s. 473. 
29 Za: Coil H.W., dz. cyt., s. 473. 
30 Coil H.W., dz. cyt., s. 473. 
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W czasie powstawania „Morals and Dogma” Pike zmienił nieco poglądy polityczne 

i przeszedł z partii Wigów do Partii Amerykańskiej. Było to ugrupowanie wywodzące 

się z na poły tajnego stowarzyszenia Know Nothing, reprezentujące populistyczną, 

antyimigracyjną ksenofobię, skierowaną zwłaszcza przeciwko irlandzkim i niemieckim 

katolikom (którzy masowo napłynęli do USA w latach 40. XIX wieku). Z drugiej strony, 

partia popierała emancypację kobiet i wydatki rządowe jako mechanizm świadomej 

polityki państwa. Zajmowała natomiast niejasne stanowisko wobec kwestii niewol-

nictwa – byli w niej zarówno przyszli członkowie Republikanów (zwłaszcza na południu 

USA), jak i Demokraci. 

Pike (w 1855 roku został przewodniczącym partyjnej konwencji w Arkansas) również 

w życiu prywatnym zajmował ambiwalentne stanowisko w kwestii niewolnictwa. 

Opowiadał się za tzw. Kompromisem Roku 185031, wyrażał się raczej negatywnie o idei 

niewolnictwa, ale sam posiadał niewolną służbę domową. 

Gdy zarysowała się groźba wojny secesyjnej, Pike – choć przeciwny podziałowi 

USA – stanął po stronie Konfederacji. W 1861 roku został żołnierzem, potwierdzając 

swoje przymioty osobiste i wykazując się odwagą. Prowadził działania przyjazne 

Indianom (często wbrew rozkazom zwierzchników), w wyniku czego w bitwie pod Pea 

Ridge powierzono mu dowództwo nad ich siłami. W 1862 roku, zniechęcony do stosunku 

władz Konfederacji do sprawy indiańskiej, wycofał się z wojny. Mimo amnestii udzie-

lonej po wojnie przez prezydenta Johnsona, część majątku Pike’a została skonfisko-

wana. 

Od 1868 roku Pike aż do śmierci przebywał w Waszyngtonie, gdzie pracował jako 

prawnik. W tym okresie ukończył prace nad reformami rytu i opracował rytuały 

konstytucji loży, loży żałobnej i adopcji.  

W 1877 roku został wybrany na Wielkim Mistrzem Prowincji Zakonu Szkockiego, 

a w dwa lata później został Przewodniczącym Związku Masońskich Weteranów 

Dystryktu Kolumbii. 

O szerokim szacunku i wielkiej wiedzy wolnomularskiej Pike’a świadczy fakt, że 

w swoim życiu uzyskał 130 stopni różnych rytów i wtajemniczeń, a 7 Wielkich Lóż 

uznało go za swojego członka32. 

Przytoczony powyżej życiorys odpowiada sylwetce Pike’a – człowieka pełnego 

energii, wykazującego aktywność na niezliczonych polach, zainteresowanego filozofią, 

historią, polityką i współczesnością, której był bystrym i żywym komentatorem. Był 

politykiem, dziennikarzem, publicystą, żołnierzem. Warto dodać, że w przeciwieństwie 

do wielu osób poświęcających czas na pasje filozoficzne, nie miał wykształcenia akade-

mickiego. Jego życie toczyło się często na bezdrożach Ameryki, a nie w ciszy bibliotek 

uniwersyteckich. W konsekwencji, jego obserwacje i doświadczenia miały charakter 

praktyczny, choć były często płytkie i pozbawione głębi naukowej. 

Czy „Morals and Dogma” można uznać za formę typową dla oświeceniowej filozofii 

popularnej? Oczywiście, tekst ten nie powstał za czasów oświecenia (książka wydana 

została w drugiej połowie XIX wieku), dlatego pytanie o jej popularno-filozoficzny 

charakter (typowy dla tej epoki) może wydawać się dziwne. Trzeba jednak mieć świa-

 
31 Pakiet ustawowy przyjęty w 1850 roku, dotyczący kwestii niewolnictwa przede wszystkim na nowych 

terenach pozyskanych przez USA po wojnie z Meksykiem, w założeniu mający rozwiązać napięcie pomiędzy 

zajmującymi opozycyjne stanowiska Północą i Południem USA. 
32 Boyden W., New Age, Vol. XXVIII, 1920, s. 34-37. 
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domość, że jest ona zapisem charakteru masonerii – organizacji, która tkwi korzeniami 

głęboko w oświeceniu i zmienia się stosunkowo powoli. Zatem w lożach – których 

charakter kształtował się w XVIII wieku – po stu latach nadal powstawały i były 

wygłaszane treści oddające ducha przeszłości.  

Ponadto, książka Pike’a jest wynikiem nowego odczytania (czy też nowego 

ukształtowania) Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, który wyrastał z ducha XVIII 

wieku (akcenty jakobickie pojawiły się w historii RSDiU wraz z powołaniem Kapituły 

Clermont w 1754 roku). Radę Najwyższą (czyli ciało zarządzające najwyższego stopnia) 

utworzono na ziemi amerykańskiej w 1801 roku. „Morals and Dogma”, która powstała 

w nieco ponad pół wieku później opisuje więc sposób myślenia ludzi schyłkowego 

oświecenia, a jej charakter, podobnie jak większości nurtów wolnomularstwa, nawią-

zujący do idei samodoskonalenia, swobodnej wymiany filozoficznych poglądów 

w wąskiej, elitarnej grupie doskonale oddaje ducha epoki. 

Oświecenie, jak zauważa Tatarkiewicz w Historii Filozofii, było okresem rozwoju 

filozofii popularnej, której cechą charakterystyczną był dyskurs prowadzony w zrzesze-

niach i klubach, często pomiędzy osobami niemającymi formalnego wykształcenia 

w dziedzinie filozofii. 

Filozofia, ożywiona aktualnymi i postępowymi hasłami, stała się modą i objęła 

szerokie sfery społeczeństwa; obok zawodowych filozofów pociągnęła zastępy 

amatorów. (…) Pojawiły się nieznane dawniej typy: filozofa-publicysty, jak 

Bayle lub Wolter, filozofa-literata, jak Shaftesbury, Fontenelle lub Rousseau. 

Wytworzył się też specjalny styl w ówczesnej filozofii: jasny, ale też i po-

wierzchowny. (…) Jednakże nie w akademiach panowało największe ożywienie 

filozoficzne, lecz w salonach; swoistą, wyłącznie sobie właściwą postać 

filozofowania wiek ów zawdzięczał współżyciu i współpracy uczonych oraz 

światowców33. 

O popularnym sposobie filozofowania w epoce oświecenia świadczyć mogą 

rozliczne grupy miłośników filozofii, które powstawały w całej Europie. Doskonałym 

tego przykładem jest choćby bardzo typowe Towarzystwo Filozoficzne w Aberdeen, 

które skupiało niewielką elitę lokalną (głównie przedstawicieli świata akademickiego).  

(…) warto podkreślić aktywność specjalistycznych towarzystw i klubów, które 

stanowiły arenę wymiany idei, myśli, gorących stricte naukowych dysput, 

rozpowszechniania wiedzy, jak również były to miejsca spotkań czysto towa-

rzyskich pomiędzy uczonymi z różnych dziedzin. Towarzystwa w oświeceniu były 

powszechne w Szkocji – były wyjątkowo liczne i aktywne. Różniły się swoją 

specyfiką, niektóre miały typowo teoretyczny, inne bardziej praktyczny charakter34. 

Skądinąd, zasady działania Towarzystwa z Aberdeen przypominają w wielu punktach 

działanie loży wolnomularskiej (tyle że pracującej bez rozbudowanego rytuału). W szcze-

gólności, na uwagę zasługuje demokratyczny sposób podejmowania decyzji, zasada nie-

głosowania sprawy wniesionej na spotkaniu, na którym została przedstawiona, regular-

ność spotkań czy wreszcie zapisany w regulaminie sposób wnoszenia uwag do przedsta-

 
33 Tatarkiewicz W., Historia Filozofii, tom II, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2009. 
34 Śliwa M., Działalność Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen na tle szkockiego oświecenia, Studia 

z Historii Filozofii, 4(9), 2018, s. 258. 
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wionego wystąpienia (życzliwość jako zasada fundamentalna, powstrzymanie się od 

krytyki35), filozoficzny charakter spotkań, prowadzenie rejestru spotkań36. 

Wypada także poruszyć jeszcze jedno zagadnienie. Jeśli pytanie postawione w tytule 

potraktujemy ogólnie i odniesiemy je do całości masonerii, to należy postawić kwestię: 

na ile Pike jest reprezentatywny dla całokształtu wolnomularstwa? RSDiU, choć jest 

dziś jednym z najważniejszych rytów masońskich, nie może sobie rościć pretensji do 

prezentowania postawy, którą jednomyślnie można uznać za credo masonerii. Przy-

kładowo, systemy, takie jak Ryt Szwedzki czy Ryt Szkocki Rektyfikowany, są wręcz 

fundamentalnie różne, podkreślając wybitnie chrześcijański, by nie powiedzieć religijny 

odcień braterstwa, oparty o źródła w micie templariuszowskim. Z kolei Ryt Francuski 

jest systemem laickim, pozbawionym elementu duchowego. Zresztą sam RSDiU, 

w chwili umacniania w Stanach Zjednoczonych nie miał jeszcze tak dużego wpływu 

i rozpoznawalności. Wręcz przeciwnie, Pike podjął się swego dzieła właśnie dlatego, by 

zwiększyć atrakcyjność i oddziaływanie swojego systemu.  

W „Morals and Dogma” Pike kilkukrotnie odnosi się (często krytycznie) do Rytu 

York. System ten, nazywany czasem Rytem Amerykańskim jest jednym z najstarszych 

rytów masońskich, a jego nazwa odnosi się do starej legendy wolnomularskiej, wedle 

której pierwsze narodowe zebranie masońskie miało miejsce w Yorku, w X wieku, za 

czasów króla Athelstana. W początkach XVIII wieku według zapisów lokalnej loży 

pojawiły się dwa nowe stopnie: Royal Arch i Knight Templar (warto zwrócić uwagę, że 

paryskie wystąpienie kawalera de Ramsay łącząca masonerię z templariuszami miało 

miejsce w 1740 roku). Loża York pretendowała zresztą do tytułu pierwszej Wielkiej 

Loży (w 1726 roku Francis Drake zasugerował, że miała taki status już w roku 600 n.e. 

i choć było to w sposób oczywisty niemożliwe, to jednak świadczy o powadze, jaką obda-

rzano ten warsztat oraz o realnej rywalizacji o palmę pierwszeństwa z lożą Londynu). 

Stopnie rytu York (początkowo prawdopodobnie był to system 5-stopniowy) zostały 

przeszczepione stosunkowo szybko na grunt amerykański. W Anglii Royal Arch jako 

stopień jest wzmiankowany po raz pierwszy w 1744 roku w Yorku (w 1751 roku pojawia 

się już jako ryt oficjalnie praktykowany przez stronnictwo the Ancients37), zaś już 

w 1769 roku pojawia się w Bostonie. 

Coil podaje, że zarówno RSDiU, jak i Ryt York konkurowały o popularność w XIX-

wiecznych Stanach Zjednoczonych. Podaje także, że stopnie Royal Master i Select 

Master zostały prawdopodobnie przejęte z systemu szkockiego. Sytuacja nie jest jednak 

jasna, bowiem nawet sam Albert Mackey początkowo twierdził, że Ryt York był 

praktykowany w Anglii jako 7-stopniowy, by wzbogacić się o dwa nowe stopnie już 

w USA. Później jednak wycofał się z tego stwierdzenia. Ponadto, jak zauważa Coil, 

istniały odmienne rytuały systemu York stosowanego w USA i w Wielkiej Brytanii. Ba, 

istniały nawet różnice w strukturze stopni! Znanych jest bowiem 14 stopni Rytu York, 

 
35 Tradycyjnie, w loży wolnomularskiej dużym nietaktem jest stwierdzenie, że przedmówca myli się lub 

przedstawia sprawę niezgodnie z prawdą. Zamiast tego zaleca się formułę: Drogi bracie, pozwól, że przedstawię 

inny punkt widzenia. 
36 Śliwa M., Zasady działalności Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen, przekł. i oprac. Śliwa M., Studia 

z Historii Filozofii, 4(9), 2018, s. 75-80. 
37 Utworzenie Wielkiej Loży Londynu w 1717 roku doprowadziło do pęknięcia w łonie wolnomularstwa 

angielskiego na dwa stronnictwa: the Moderns (uznających zwierzchnictwo i samą instytucję Wielkiej Loży) 

oraz the Ancients, opowiadających się za utrzymaniem suwerenności lóż. 
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spośród których 13 praktykowano w USA (nie był tu stosowany Most Excellent Master), 

zaś w Anglii – 11, w Szkocji – 12, zaś w Irlandii – 938. 

Powyższy wywód pokazuje, że nawet w obrębie konserwatywnej masonerii anglo-

saskiej już w XVIII i XIX wieku panował dość duży chaos (sytuacja unormowała się 

nieco wraz z połączeniem się stronnictw the Ancients i the Moderns w 1813 roku 

w Wielką Zjednoczoną Lożę Anglii).  

Czy zatem można uznać „Morals and Dogma” za reprezentację myśli wolnomu-

larskiej? Paradoksalnie, odpowiedź jest twierdząca. Jest to bowiem (niezależnie od 

swoich niedostatków i zafałszowań39) książka, która przez blisko sto lat była najpo-

wszechniej znanym przewodnikiem po jednym z najbardziej i rozpowszechnionych 

rytów. Do dzisiaj jest zresztą punktem odniesienia i źródłem inspiracji dla wolnomularzy 

na całym świecie (podobnie jak Konstytucje Masońskie Andersona). 

Albert Pike wydał „Morals and Dogma” w 1871 roku, jako kompendium wiedzy 

RSDiU. Zwyczajowo przekazywano je nowoinocjowanym (w Południowej Jurysdykcji 

USA utrzymywano tę tradycję do lat 70. XX wieku), co podkreślał dopisek: Księga 

ezoteryczna dla rytu szkockiego. Tylko do użytku rytualnego; do zwrotu po wycofaniu 

się lub śmierci odbiorcy40, lecz wiele wskazuje na to, że zwyczaj zwracania księgi do 

loży miał nie tyle uzasadnienie w „tajności” dzieła, co raczej w stosunkowo dużym 

koszcie druku (pierwotna edycja liczyła prawie 900 stron).  

Dzieło „Morals and Dogma” podzielone jest, zgodnie z zasadami RSDiU na 33 stopnie, 

z których pierwsze trzy odpowiadają masonerii błękitnej, zwanej też symboliczną.  

We wszystkich stopniach Albert Pike przedstawia rodzaj wykładu etyczno-symbo-

licznego, przy czym jego styl pisarski jest trudny w odbiorze. Autora cechują długie, 

rozbudowane zdania, w którym kunszt erudycyjny miesza się ze skomplikowanymi 

figurami stylistycznymi. Wszystko to sprawia, że tekst Pike’a nie jest łatwy w odbiorze 

i to nie tylko w warstwie symbolicznej (która wymaga pewnej wiedzy wolnomularskiej), 

ale także na najniższym, językowym poziomie.  

Nie jest to zresztą dziwne, jeśli weźmie się pod uwagę, że Pike korzystał szeroko 

z pism hermetycznych, zwłaszcza z Elipsasa Leviego, co zresztą stało się podstawą 

zarzutów, że niektóre ustępy „Morals and Dogma” stanowią wręcz kopię dzieł okultysty. 

W dodatku Pike ma zwyczaj przeskakiwania z tematu na temat, łącząc ze sobą wątki 

polityczne, społeczne i historyczne, by za chwilę przejść do uwag o charakterze ezote-

rycznym i religijnym. Być może jest to zresztą zabieg zamierzony, bowiem w zamyśle 

„Morals and Dogma” miało być rodzajem przewodnika po symbolice w danym stopniu – 

zatem oczekiwano, że będzie odczytywane porcjami, zaś po każdym fragmencie 

czytelnik będzie dokonywał refleksji. 

Już stopień Ucznia zawiera wiele uwag o charakterze przesłań politycznych i spo-

łecznych. Pike jest tu odważnym krytykiem współczesnych mu zjawisk społecznych. 

Jednocześnie, w oświeceniowym stylu przedstawia wizję społeczeństwa, które powinno 

być prowadzone przez oświeconych mędrców, filozofów i duchowych przywódców. 

Ślepa siła ludzkości musi być właściwie użyta i zarządzana, jak siła pary, która 
odpowiednio użyta podnosi ciężkie żelazne tłoki, obraca koła, zdolna zarówno 

 
38 Coil H.W., dz. cyt., s. 563-565. 
39 Przykładowo, Pike skonstruował dla potwierdzenia swoich tez kartusz egipski z dwóch innych obrazów, 

z których wziął te elementy, które pasowały do jego wizji. 
40 Transactions of Supreme Council 33°, Southren Jurisdiction, 1947, s. 38. 
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stworzyć ciężką armatę, jak i utkać najdelikatniejszą koronkę. Musi nią 
kierować Rozum. Intelekt jest tym dla ludzi i ich Siły, czym smukła igła kompasu 
dla statku – jego duszą, zawsze pomagającą odnaleźć drogę wielkiej masie 
drewna i stali i zawsze wskazującą północ. By kruszyć twierdze ograniczających 
ludzkość przesądów, despotyzmu i uprzedzeń, Siła musi mieć do dyspozycji 
rozum i prawo. Tylko wówczas jej śmiałe czyny dadzą w efekcie trwałe 
osiągnięcia, tylko wówczas dzieje się rzeczywisty postęp. 

Powyższy fragment doskonale oddaje ducha oświecenia – optymistyczne przekonanie 
o tym, że ludzki rozum, właściwie użyty może być motorem rozwoju społeczeństwa, 
które osiągnie właściwą wydajność, niczym dobrze naoliwiona maszyneria. Pike uważa 
tu, że społeczeństwo powinno być prowadzone przez właściwych przywódców. Zagad-
nieniem tym zajmie się zresztą dalej, w rezultacie implementując w swoim systemie 
interesującą refleksję polityczną: 

Dać narodowi Intelekt jest jedynym pewnym sposobem utrwalenia jego wolności. 
Wówczas ci, którzy zajmą miejsca wysoko na drabinie społecznej będą skłoni 
podejmować stałe wysiłki i troszczyć się o los narodu, otrzymując w zamian 
szacunek i rozumną wierność tych, którzy znaleźli się poniżej. Wtedy życie 
publiczne ochroni wszystkich mężczyzn od upokarzającego nurzania się 
w zmysłowych pożądliwościach, od wulgarnych czynów i niskiej chciwości, 
dając szlachetną ambicję brania udziału w sprawiedliwych rządach. Uwznioślić 
lud, ucząc lojalnej życzliwości i mądrości, dając władzę temu, kto uczy najlepiej 
i tak stwarzać wolne państwo z Kamienia Nieociosanego – oto wielkie dzieło 
i praca, w której masoneria pragnie uczestniczyć. 

Przywołany tu Kamień Nieociosany należy do zestawu typowych symboli masoń-
skich. Zgodnie z metodą wolnomularską, Pike często ilustruje swój wywód alegoriami 
z instrumentarium masońskiego41: 

SIŁA ludu lub wola ludu w działaniu i wywierana, symbolizowana przez 
MŁOTEK, kierowana, prowadzona i działający w ramach granic PRAWA 
i PORZĄDKU, symbolizowanego przez LINIJKĘ O 24 CZĘŚCIACH, przynosi 
owoce WOLNOŚCI, RÓWNOŚCI i BRATERSTWA. (…) Kamień Nieociosany 
to LUDZIE, jako masa, chaotyczna i niezorganizowana. Kamień Ociosany, czyli 
zwany sześciennym lub kubicznym, to symbol doskonałości. To PAŃSTWO, 
władcy czerpiący swe uprawnienia ze zgody rządzonych; to konstytucja i prawa 
wyrażające wolę ludu; rząd harmonijny, symetryczny, wydajny – jego moce są 
odpowiednio rozdzielone i właściwie zbalansowane, a przez to pozostają 
w równowadze. Kamień Ociosany to wytwór SIŁY, działającej wedle LINIAŁU; 
wkuty zgodnie z liniami wytyczanymi za pomocą Miary, z Kamienia Nieocio-
sanego, jest właściwym symbolem Siły ludzkości, wyrażonej w konstytucji 
i prawie państwowym. Trzy widoczne ściany Kamienia reprezentują trzy formy 
władzy: władzę wykonawczą, która wprowadza prawa; władzę Ustawodawczą, 
która tworzy prawa i władzę Sądowniczą, który interpretuje prawa, stosuje je 
i egzekwuje: rozsądzając między człowiekiem a człowiekiem, między państwem 
i obywatelami. 

 
41 Już w początkach XVIII wieku James Anderson zauważał, że wolnomularstwo jest to system etyczny, skryty 

za zasłoną alegorii i przekazywany przez symbole. 
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Ten rodzaj alegorii (tzn. przywoływanie narzędzi rzemiosła kamieniarskiego jako 

symboli) jest typowym wykładem prowadzonym w loży. Na długo przed „Morals and 

Dogma” tak właśnie dokonywała się masońska edukacja: na stole (później – na podłodze 

loży) kreślono rysunki, omawiając ich symboliczne znaczenie. W ten sposób stopniowo 

wykształcała się tradycja tableau d’loge, czyli zestawu symboli, którymi ilustrowano 

wypowiedź. 

 
Rysunek 1. Obraz loży (tableau d’loge) z francuskiej loży w stopniu czeladnika, 180142 

Szczególnym wkładem Pike’a jest natomiast włączenie treści politycznych (jak 

choćby opisane wcześniej refleksje nad istotą rządu, konstytucji czy podziału władz), 

bowiem wcześniej typowe odczytanie symboli odnosiło się przede wszystkim do 

wartości filozoficznych, takich jak sprawiedliwość, cnota, obowiązek czy prawda. 

Pike idzie jednak dalej i stawia konkretną tezę, że jednym ze źródeł zła, które gnębi 

ludzkość, są wypaczone stosunki społeczne, które prowadzą do biedy i nędzy szerokich 

rzesz (wątek ten zostaje dalej rozwinięty w nauce przeznaczonej dla Mistrzów). 

Wielkie są siły kłębiące się w przepastnych jaskiniach zła pod społeczeństwem. 

W ohydnej degradacji, nędzy, waśniach, upadku, występkach i zbrodniach, 

które cuchną i gotują się w ciemnościach w ludzkich wegetujących u korzeni 

wielkich miast. Tu nie istnieje bezinteresowność, zaś każda jednostka niczym 

zwierzę wyje, gryząc innych, pożąda i pragnie – tylko dla własnej korzyści. To 

pożałowania godne pospólstwo ma dwie matki, z których każda jest niczym zła 

macocha, zaś są nimi Ignorancja i Nędza. Własne pragnienia mają za swój 

jedyny cel – obie pragną tylko zaspokojenia swojego głodu. 

 
42 Mollier P., Le Régulateur du maçon, At Orient, Paryż 2004. 
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Warto przy tym zauważyć, że w interpretacji Pike’a, skostniałe systemy społeczne są 

świadomie podtrzymywane przez władzę (stałym wątkiem jest pojęcie tyranii, rozu-

mianej zazwyczaj – choć nie zawsze – jako władza królewska) oraz instytucję kościoła. 

Stanowisko to jest dość zrozumiałe, bowiem Albert Pike pochodził z Ameryki, której 

charakter kształtował się w duchu migracyjnym, któremu impuls dawała chęć ucieczki 

przed prześladowaniami ze strony monarchów i kościołów (i to zarówno katolickiego, 

jak i odłamów protestanckich43).  

Masoneria, podobnie jak Historia i Filozofia, ma wieczne obowiązki – wieczne, 

i jednocześnie proste – przeciwstawić się Kajfaszowi jako biskupowi, Drako-

nowi lub Jeffreysowi44 jako sędziom, Trymalchionowi jako prawodawcy i Tybe-

riuszowi jako cesarzowi. To są symbole tyranii, która degraduje i miażdży, 

a także korupcji, która kala i zaraża. 

Polityczne Stanowisko Pike’a i jego krytyka tyranii nie jest bynajmniej pozbawiona 

próby wyjaśnienia przyczyn ich negatywnych skutków. Pike ma tu zdecydowaną i kon-

kretną opinię, wyjaśniając, że błędne fetyszyzowanie korzyści ekonomicznych prowadzi 

do rozwarstwienia dochodowego, które zamiast być niwelowane przez władzę, staje się 

podstawą jej umacniania (skądinąd, pod poniższym fragmentem zapewne podpisałby się 

dziś niejeden polityk lewicowy): 

Wolni ludzie, zapominając, że mają dusze, o którą trzeba się troszczyć, całą 

energię poświęcają swojemu rozwojowi materialnemu. Jeśli prowadzą wojnę, 

to służy ona wyłącznie celom handlowym. Obywatele naśladują postępowanie 

państwa i traktują bogactwo, przepych, i luksus jako najważniejsze dobra 

życiowe. Taki naród tworzy bogactwo szybko, lecz źle je rozdziela. Stąd dwie 

skrajności: potworne bogactwo i potworna nędza; cała przyjemność dla 

nielicznych, wszystek niedostatek dla reszty (…). Tak oto władza publiczna 

wspiera się na prywatnej nędzy i buduje wielkość państwa na cierpieniu 

jednostki. Taka wielkość jest źle ukonstytuowana, bo choć znajdują się w niej 

połączone wszystkie elementy materialne, to nie ma miejsca na żaden składnik 

moralny. 

W późniejszych fragmentach (w stopniu Mistrza) Pike jeszcze silniej odnosi się do 

kwestii ekonomicznych, podkreślając, że sprowadzenie funkcji państwa do zapewnienia 

możliwości skutecznego bogacenia się jest tak samo destruktywne jak chciwość 

indywidualna: 

Kiedy naród zostaje opętany duchem chciwości, przekraczającymi granice 

sprawiedliwych i słusznych granic wyznaczonych przez właściwy szacunek dla 

umiarkowanego i rozsądnego, ogólnego i indywidualnego dobrobytu, wówczas 

naród ten jest opętany przez diabła komercyjnej pożądliwości, uczucie tak samo 

 
43 W stuartowskiej Anglii zwolennicy reformacji podzielili się w pewnym momencie na dwa obozy: 

stosunkowo umiarkowanych prezbiterian (opowiadających się za kościołem angielskim zorganizowanym na 

wzór Szkocji) oraz separatystów, którzy żądali całkowitej niezależności swoich lokalnych kongregacji. To 

właśnie chęć organizacji społeczeństwa w duchu kongregacjonalnym i kalwińskim była impulsem, który pchnął 

wiele purytańskich rodzin do emigracji do Nowego Świata. 
44 Chodzi o George’a, pierwszego barona Jeffreys (1645-1689), znanego z drakońskich kar (co zapewniło mu 

przydomek the Hanging Judge), wymierzanych zwłaszcza po Powstaniu Monmoutha z 1685 roku. 
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niegodne i demoralizujące jak skąpstwo jednostki. Ponieważ ta nikczemna pasja 

jest gorsza i bardziej pozbawiona skrupułów niż ambicja, a przy tym jest 

bardziej nienawistna, więc w końcu zarażony naród godzien jest miana wroga 

rodzaju ludzkiego. Przechwytywanie lwiej części zysku zawsze w końcu 

dowodziło ruiny państw, ponieważ nieodmiennie prowadzi to do niesprawiedli-

wości, która czynią państwo obrzydliwym. Taki egoizm i oszukańcza polityka, 

wzbrania innym narodom uznawać się przyjaciółmi państwa, które troszczy się 

tylko o siebie. 

I dalej: 

Tak więc zimne kalkulacje plugawego interesu własnego w narodach materia-

listycznych i chciwych, zawsze w końcu wypierają uczucia i wzniosłe impulsy 

Honoru i Szczodrości, dzięki którym wzrastały one do wielkości. Gdyby bowiem 

przetrwało to, co uczyniło Elżbietę i Cromwella obrońcami protestantów poza 

czterema morzami Anglii przed ukoronowaną Tyranią i zwieńczonym mitrą 

Prześladowaniami, uniemożliwiłyby zawieranie sojuszy z carami, autokratami 

i Burbonami w celu ponownej intronizacji tyranii nieudolności oraz ponownego 

uzbrojenia Inkwizycji w narzędzia tortur.  

Dusza chciwego narodu kamienieje, jak dusza jednostki, która czyni pieniądz 

swoim bogiem. Despota może od czasu do czasu działać na podstawie szla-

chetnych i szczodrych impulsów, pomagając słabym przeciw silnym, słusznym 

przeciw złu, ale chciwość jest w swojej istocie egoistyczna, zachłanna, niewierna, 

nadmierna, podstępna, zimna, samolubna i kalkulująca, kierująca się wyłącznie 

względami własnego interesu. Jest bezduszna i bezlitosna, nie zna uczuć litości, 

współczucia ani honoru, by zatrzymać się w swojej nieprzejednanej karierze. 

W „Morals and Dogma” znajdziemy też fragmenty, które można wręcz określić jako 

program polityczny, zwracający szczególną uwagę na kwestie dostępności do urzędów 

(krytyka systemu politycznego typowego dla Anglii), ale także ponownie odwołujący 

się do kwestii nierówności ekonomicznych: 

Nauki polityczne mają na celu ustalenie, w jaki sposób i przez jakie instytucje 

można zapewnić wolność polityczną i osobistą, w jaki sposób można ją utrwalać. 

Nie chodzi tu o sam przywilej lub prawo każdego człowieka do głosowania, ale 

o całkowitą i absolutną wolność myśli i opinii, oraz wolność od despotyzmu 

monarchy, motłochu i prałata; wolność działania wewnątrz granic prawa 

powszechnego ustanowionego dla wszystkich. Chodzi o Trybunały Sprawiedli-

wości z bezstronnymi sędziami i ławami przysięgłych otwartymi dla wszystkich 

jednakowo; w których słabi i biedni będą mieli równą siłę, jak sprawujący władzę 

i cieszący się bogactwem. Drogi do urzędów i zaszczytów winny być otwarte 

jednakowo dla wszystkich zasługujących. Władze wojskowe, tak w czasie wojny 

i pokoju, muszą być podporządkowane władzy cywilnej. Arbitralne stosowanie 

aresztu za czyny niebędące przestępstwami winno być niemożliwe. 

Interesujący jest także inny fragment o charakterze filozoficzno-politycznym, w którym 

Pike podkreśla fundamentalną podmiotowość człowieka: 
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Mija zaledwie kilka stuleci odkąd nowa Prawda zaczęła być wyraźnie widziana; 

że CZŁOWIEK JEST NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ NAD INSTYTUCJAMI, A NIE 

ONE NAD NIM. Człowiek ma naturalną zwierzchność ponad wszelkimi 

instytucjami. To one istnieją dla niego, stosownie do jego rozwoju; nigdy zaś 

nie on – dla nich. Wydaje nam się to bardzo prostym stwierdzeniem, takim, na 

które wszyscy ludzie na całym świecie powinni się zgodzić. Ale w przeszłości 

była to wielka i nowa Prawda – nie objawiona, niż pięć tysięcy lat po tym, jak 

powstała władza. 

Konsekwencją powyższego stanowiska jest problem wolności. Wolność jest dla 

Pike’a podstawowym prawem i obowiązkiem człowieka. Z paradygmatu wolności 

wyprowadzony jest nakaz aktywnego uczestnictwa w jej zdobywaniu i umacnianiu (co 

niewątpliwie wiąże się z historią Stanów Zjednoczonych i wojną o niepodległość, która 

była toczona w duchu przeciwstawienia się rządom angielskiej monarchii): 

Ujawniona Prawda nałożyła nowe obowiązki na ludzkość. Człowiek był sobie 

samemu winien wolność. Był winien swojemu krajowi pracę na rzecz dania mu 

wolności i następnie jej podtrzymywania i umacniania. To uczyniło Tyranię 

i Uzurpację wrogami całej ludzkiej rasy. 

Pike rozumie przy tym, że wolność nie jest dobrem danym raz na zawsze: 

Stara maksyma jest nie mniej prawdziwa niż dawniej: ceną wolności jest 

wieczna czujność. Ciekawe jest przyjrzenie się uniwersalnemu pretekstowi, 

przez który tyrani wszystkich czasów odbierają narodowe wolności. To właśnie 

stwierdził w statutach Edward II, iż sędziowie i szeryfowie nie powinni już być 

wybierany przez lud z powodu powstającym przy tym zamieszek i sporów. Ten 

sam powód podano dawno temu dla zniesienia powszechnych wyborów 

biskupów. Znajdzie się i świadek tej nieprawdy w jeszcze starszych czasach, gdy 

Rzym tracił wolność, a jej oburzeni obywatele oświadczyli, że burzliwa wolność 

jest lepsze niż haniebny spokój. 

Warto przy tym zauważyć, że postulaty polityczne Pike’a (a przynajmniej niektóre 

z nich) przetrwały próbę czasu i wydają się być aktualne także i dziś, w XXI wieku). Jego 

wypowiedzi wpisują się w bardzo współczesny dyskurs dotyczący kryzysu demokracji. 

Pike stał na stanowisku, że demokratyczny mechanizm zabiegania o głosy może być 

destrukcyjny, a demagogia (współcześnie nazywana populizmem) może prowadzić do 

tęsknoty za rządami twardej ręki (co w praktyce sprowadza się do powrotu despotyzmu): 

Demagog jest poprzednikiem Despoty. Jeden jest owocem lędźwi drugiego. Ten, 

kto będzie się łasił do tych, którzy obdarzają urzędem, zdradzi jak Iskariota 

i okaże się nieszczęśliwym i żałosnym błędem.  

I dalej: 

Dwie formy rządów sprzyjają rozpowszechnieniu fałszu i oszustwa. Pod 

rządami despotyzmu ludzie są fałszywi, zdradliwi i podstępni z powodu strachu, 

niczym niewolnicy bojący się bata. W demokracji są oni takimi z racji metod 

zdobywania popularności i urzędów, a także z powodu chciwości bogactwa. 

Doświadczenie prawdopodobnie udowodni, że te wstrętne i obrzydliwe występki 
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będą rosły najbardziej i najszybciej w Republice. Kiedy urzędy i bogactwo stają 

się bogami ludu, a najbardziej niegodni i nieprzydatni aspirują do stanowisk 

państwowych, oszustwo staje się szeroką i łatwą drogą do osiągnięcia statusu, 

kraj cuchnie fałszem, ocieka kłamstwami i szykanami. 

Pike uważa, że osobista uczciwość, bezinteresowność i szlachetność powinny być 

przesłankami do obejmowania urzędów. W despotyzmie nie są one uwzględnianie, 

bowiem decyduje wola władcy (lub polityczne intrygi na dworze). Z kolei w demokracji 

pojawia się mechanizm przekupywania elektoratu obietnicami (schlebianie wyborcom), 

a rywalizowanie o głosy zniechęca do ubiegania się o urząd: 

Możliwość dobrego służenia krajowi przestaje być powodem, dla którego 

wielcy, mądrzy i uczeni będą wybierani do pełnienia urzędów. Inne kwalifikacje, 

mniej honorowe, będą bardziej powszechne. Dostosować swoje opinie do 

oczekiwań ludu; bronić, przepraszać i usprawiedliwiać szaleństwa; pieścić, 

przymilać się i schlebiać wyborcy; błagać jak spaniel o jego głos, nawet jeśli 

jest czarnym45 – to tylko krok od barbarzyństwa! 

Pike w tym samym duchu ostro krytykuje walki polityczne: 

Stanowisko czy urząd, na którym człowiek mały, płytki, łobuz lub oszust uważany 

jest za kompetentnego i właściwego, przestaje być godne ambicji wielkich i zdol-

nych. A jeśli nawet tak nie jest, to owi ludzie honorowi cofają się przed stawa-

niem do rywalizacji z tymi, którzy walczą metodami niegodnymi dżentelmena.  

Potem nawyki pozbawionych zasad prawników w sądach przenoszą się do 

Senatu, a awanturnicy i pieniacze kłócą się tam o drobnostki, gdy w grę wchodzi 

los narodu i życie milionów. Państwa są zradzają się z nikczemności i tworzone 

są przez oszustwo. Łajdactwa są usprawiedliwiane przez ustawodawców, którzy 

obłudnie twierdzą, że są honorowi. Następnie kwestionowane wybory są rozstrzy-

gane i ustalane przez sfałszowane głosy lub względy partyjne; a wszystkie 

praktyki najgorszych czasów korupcji odżywają i wzrastają w republikach. 

Skądinąd, Pike wykazuje się pragmatyzmem i nie zwalcza monarchii dogmatycznie. 

Krytykuje końcową fazę Rewolucji Francuskiej i uznaje Napoleona za prawowitego 

władcę (co biorąc pod uwagę stanowisko Cesarstwa, choćby w sprawie powstań naro-

dowowyzwoleńczych na Haiti, wydaje się mocno nielogiczne): 

Masoneria pomogła w doprowadzeniu do Rewolucji Francuskiej, zniknęła wraz 

z żyrondystami, lecz odrodziła się na nowo wraz z przywróceniem porządku. 

Poparła Napoleona, bo chociaż tytułował się Cesarzem, bo uznał prawo ludu 

do wyboru jego władców, i stał na czele narodu, gdy ten odmówił przyjęcia 

swoich starych królów. Wspierał szablą, muszkietem i armatą wielką sprawę 

Ludzkości przeciwko Monarchii. Francuzi mieli zatem prawo uczynić Korsy-

kańskiego Generała swoim cesarzem, jeśli im się to podobało. 

Znamienne, że oprócz wątków politycznych, Pike podkreśla również wątki religijne 

w przekazie wolnomularskim. W jego ujęciu, masoneria wymaga, aby jej członkowie 

 
45 Pike używa tu deprecjonującego słowa negro. 
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byli ludźmi wierzącymi (jest to zgodne z duchem Andersona, który pisał, że do loży nie 

ma wstępu ani libertyn nie mający moralności, ani głupi ateista): 

Chociaż wolnomularstwo ani nie uzurpuje sobie miejsca, ani nie naśladuje 

religii, modlitwa jest istotną częścią naszych ceremonii. To dążenie duszy ku 

Absolutnemu i Nieskończonemu Rozumowi, który jest Jedynym Najwyższym 

Bóstwem, bardzo niedoskonale i omylnie określanym jako „ARCHITEKT”. 

Obraz, malowany przez Pike’a, jest nacechowany chrześcijańskim przesłaniem, 

uzupełnionym o zarys programu społecznego w duchu oświeceniowym – z jednej strony 

autor nawołuje do miłości braterskiej w czysto ewangelicznym stylu: Ale największym 

przykazaniem wolnomularstwa jest to: „Nowe przykazanie daję wam: abyście się 

wzajemnie miłowali! Kto mówi, że jest w świetle, i nienawidzi swego brata, pozostaje 

w ciemności”, by za moment z drugiej strony dać program etyczny pozbawiony odniesień 

religijnych: 

Takie są moralne obowiązki masona. Ale jest również obowiązkiem wolnomu-

larstwa pomagać w podnoszeniu moralnego i intelektualnego poziomu społe-

czeństwa; w wykuwaniu wiedzy, wprowadzaniu idei w obieg i pobudzaniu 

umysłu młodych do rozwoju. Celem Wolnomularstwa jest także stopniowo 

wprowadzać właściwe nauki założeń i upowszechniać pozytywne prawa, dzięki 

czemu ród ludzki pozostanie w harmonii z jego przeznaczeniem. 

W stopniu Czeladnika, który reprezentuje w masonerii człowieka (a zatem i Ludz-

kość) w kulminacji swoich sił życiowych, Pike ponownie wraca do kwestii religijnych. 

Tym razem odnosi się krytycznie do religii objawionych: są one jedynie częścią prawdy 

dostępnej Ludzkości, bowiem ogranicza je własny dogmatyzm: 

Najlepszym darem, jakim można obdarzyć człowieka, jest dojrzałość. To jest 

właśnie to, co Bóg powierzył wolnomularstwu, aby przekazywało ono swoim 

adeptom. To nie sekciarstwo i dogmat religijny; nie cząstkowa wizja moralności, 

którą można znaleźć w pismach Konfucjusza, Zoroastra, Seneki i rabinów, 

w Księdze Przysłów i u Eklezjastów; nie mała i tania szkolna wiedza; ale 

dojrzałość, nauka i filozofia. 

Dalej, Pike kontynuuje wątek filozofii, łącząc go jednakże z wrażliwością duchową 

(religijną). W ten sposób stara się podkreślić, że rozum i wiara nie tylko nie wykluczają 

się, ale wręcz przeciwnie: są do siebie komplementarne.  

Nie chodzi o to, że filozofia czy nauka są w opozycji do religii. Filozofia jest 

tylko tą wiedzą o Bogu i Duszy, która wywodzi się z obserwacji ich przeja-

wionego działania oraz z mądrych analogii. Jest przewodnikiem intelektualnym 

(…). Filozofia to postęp intelektualny i moralny, który wrażliwość religijna 

inspiruje i uszlachetnia. 

Pike zachęca wolnomularzy do podejmowania wysiłków w celu gromadzenia wiedzy, 

ale jednocześnie przestrzega, że ani ona, ani rozum nie są wystarczające dla pełnej 

realizacji moralnego potencjału człowieka. Stanowisko takie daje się zapewne wytłu-

maczyć praktycznością i brakiem akademickiego doświadczenia autora „Morals and 

Dogma”, ale także jego przekonaniami religijnymi: 
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Nie wolno nam słuchać samego Rozumu. Siła pochodzi w większym stopniu 

z Wiary i Miłości: i to za ich pomocą człowiek dosięga najwyższych szczytów 

moralności, czyli staje się Zbawicielem i Odkupicielem Ludzkości. Rozum musi 

trzymać ster; ale one dostarczają siły napędowej. Wiara i Miłość są skrzydłami 

duszy. Entuzjazm jest zazwyczaj nierozsądny; lecz bez niego, Miłości i Wiary nie 

byłoby RIENZI, TELLA, SYDNEYA ani jakikolwiek innego z wielkich patriotów, 

których imiona stały się nieśmiertelne. 

Stanowisko powyższe jest bliskie poglądom Eliphasa Leviego, który pisząc swoje 

dzieło, co chwila podkreślał, że dla zrozumienia zasad prawdziwej magii konieczna jest 

wiara:  

Należy pamiętać, że nasze naukowe objaśnienia zatrzymują się przed wiarą, 

toteż jako chrześcijanin i katolik poddaję całe swoje dzieło najwyższemu osądowi 

Kościoła46. 

Przez analogię, małżeńskie prawo kabalistów przynosi rozwiązanie najtrudniej-

szego i najbardziej interesującego problemu nowoczesnej filozofii, problemu 

ostatecznego i trwałego pogodzenia rozumu i wiary, autorytetu i wolności 

badań, wiedzy i wiary. Jeśli wiedza jest Słońcem, to wiara jest Księżycem; jest 

on odbiciem dnia w nocy. Wiara jest uzupełnieniem rozumu w ciemności, którą 

pozostawia nauka przed lub za sobą, wywodzi się z rozumu, ale nie może 

pomylić siebie z nią ani jej z sobą. Ingerencje rozumu w wiarę czy wiary 

w rozum to zaćmienia Słońca i Księżyca; jeśli do nich dojdzie, to ognisko 

i zwierciadło światła staną się równie bezużyteczne47. 

Nie należy jednak sądzić, że Pike był zwolennikiem deizmu lub kultu abstrakcyjnego 

Rozumu: 

Nawet w zwykłych sprawach życiowych kierujemy się o wiele bardziej tym, w co 

wierzymy niż tym, co wiemy; działamy przez WIARĘ i ANALOGIĘ, niż przez 

ROZUM. „Wiek rozumu” Rewolucji Francuskiej nauczył nas, jak wielką głupotą 

jest intronizowanie Rozumu jako najwyższego. Rozum jest bezradny kiedy 

zajmuje się Nieskończonym. Tam musimy czcić i wierzyć. Pomimo nieszczęść 

spadających na cnotliwych, dobrobytu będącego udziałem tyranów i śmierci 

męczenników, my musimy trwać w wierze, że istnieje mądry, sprawiedliwy, 

miłosierny, kochający Bóg a jego Inteligencja i Opatrzność, najwyższa nad 

wszystkim i troszcząca się o najdrobniejsze rzeczy i wydarzenia. Wiara jest dla 

człowieka koniecznością. Biada temu, kto w nic nie wierzy! 

Pike – będąc protestantem i chrześcijaninem – nie jest też bynajmniej apologetą swojej 

wiary. Wręcz przeciwnie, dostrzega, że chrześcijaństwo w niektórych swoich aspektach 

nie realizowało wolności lub równości, które traktuje jako kwestie o fundamentalnym 

znaczeniu dla podmiotowości człowieka: 

Chrześcijaństwo nauczało doktryny BRATERSTWA; ale odrzuciło ideę RÓW-

NOŚCI politycznej, przez ciągłe wpajanie posłuszeństwa Cezarowi, oraz tym, 

 
46 Levi E., Historia magii, Wydawnictwo Aletheia, Warszwa 2015, s. 17. 
47 Tamże, s. 27. 
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którzy zgodnie z prawem sprawowali władzę. Masoneria była pierwszym 

apostołem RÓWNOŚCI. W klasztorach z kolei jest i braterstwo i równość, ale 

nie ma wolności. Masoneria dodała również i ją, twierdząc, że dla człowieka prze-

znaczone jest potrójne dziedzictwo, WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ i BRATERSTWO. 

Pike ma też świadomość, że zhierarchizowana religia (w tym: chrześcijańska) staje 

się uczestnikiem politycznej gry o władzę, co stawia kościół po stronie tyranów w walce 

o wolność: 

Wolność obywatelska i religijna muszą iść w parze; zaś prześladowania każdej 

z nich przydają dojrzałości. Ludzie zadowoleni z myśli stworzonych dla nich 

przez księży i kapłanów kościoła będą zadowoleni z monarchy rządzonego 

z bożej łaski. To prawda – Kościół i Tron wspierają się nawzajem. Będą dusić 

schizmy, wypalać niewierność i indyferentyzm; a gdy wokół nich toczyć się 

będzie walka o wolność, tym bardziej pogrążą się apatycznie w niewolę i głęboki 

stupor, z rzadka przerywany paroksyzmami wściekłego szału, po którym 

następuje bezradne wyczerpanie. 

Pike w swoich rozważaniach często łączy kwestie religijne (czy duchowe) z wątkiem 

misteriów (do których tradycji sięga wolnomularstwo, będące ruchem inicjacyjnym): 

Na starożytnym Wschodzie każda religia była w mniejszym lub większych 

stopniu tajemnicą misteryjną, pozostającą w łączności filozofią (…) Oczywiście 

ludowa religia nie mogła zaspokoić głębszych tęsknot i myśli, wyższych aspiracji 

duchowych, czy tęsknoty za racjonalną logiką. To pierwsze pragnienie, zaspo-

kajano udzielając nauk wybranym wtajemniczonym podczas Misteriów. (…) 

Wolnomularstwo, będące spadkobiercą Misteriów, nadal stosuje starożytną 

metodą nauczania. Jej ceremonie są jak starożytne pokazy mistyczne, nie dające 

określonej wiedzy jak przeczytanie eseju, ale otwierające problem wymagający 

studiowania, i konstytuujące filozofię stosowaną. Symbole wolnomularskie to 

udzielana nauka. Nauki w loży są jedynie wysiłkiem, często częściowym i jedno-

stronnym, aby zinterpretować te symbole. 

Komentując kwestie symboliczne, autor „Morals and Dogma” porównuje je 

z interpretacją symboliki w Rycie York (co nie może dziwić, jeśli pamięta się, że to 

właśnie Ryt York był głównym konkurentem RSDiU w USA). Zatem Pike, komentując 

wykładnię drugiego systemu, daje możliwość „innego spojrzenia”: 

Wymiary Loży, jak mówią nasi Bracia z Rytu York: „są nieograniczone, a jej 

pokrywa obejmuje nie mniej niż baldachim Niebios”. I dalej: „umysł wolno-

mularza jest nieustannie kierowany ku niebiosom i ma on nadzieję, że w końcu 

dotrze tam z pomocą teologicznej drabiny wznoszącej się w wizji Jakuba z ziemi 

do wyżyn nieba”. (…) 

Widzisz Lożę, jej szczegóły i ozdoby, w blasku jej Świateł. Już zostało ci 

przedstawione, co oznaczają te Światła, większe i mniejsze i co o nich mówią 

nasi Bracia z Rytu York. Pismo Święte, Węgielnica i Cyrkiel są nie tylko 

określane Wielkimi Światłami w wolnomularstwie, ale technicznie nazywa się je 

również Meblami Loży i, jak widzieliście, uważa się, że nie ma Loży bez nich 



Masoneria: program społeczny, polityczny czy filozofia popularna w duchu oświeceniowym –  

na podstawie analizy „Morals and Dogma” Alberta Pike’a 
 

123 

 

(…) O tych klejnotach nasi bracia z York Rite mówią: „WĘGIELNICA wpaja 

Moralność; POZIOMICA równość; zaś PION Prawość Postępowania”. 

Pike bywa miejscami bardzo krytyczny wobec wykładni Rytu York. Dzięki temu 

wprowadza pewne wątki analizy porównawczej, działając jako sprawny popularyzator 

własnego systemu (specjalista od marketingu politycznego nazwałby to zapewne 

budowaniem wizerunku lub przewagi komparatywnej): 

Nasi Bracia Rytu Yorku mówią, że „w każdej dobrze urządzonej loży, znajduje 

się przedstawienie punktu umieszczonego w środku okręgu; punkt ten repre-

zentuje pojedynczego Brata; Krąg, granice jego postępowanie, dzięki którym 

wyzbywa się swoich uprzedzeń i zdradliwych namiętności”. 

Nie taka jest interpretacja symboli wolnomularskich. Niektórzy mówią, lepszym 

podejściem do interpretacji tego symbolu, jest to, że punkt wewnątrz koła 

reprezentuje Boga w centrum Wszechświata. To jest znany symbol egipski 

oznaczający Słońce i Ozyrysa. Jest on także nadal używany jako znak astro-

nomiczny wielkiej światłości. 

(…) 

Nasi Bracia dodają, że „do okręgu dołączone są dwie pionowe linie równoległe, 

przedstawiające św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę, a na wierzchu 

spoczywa Pismo Święte” (otwarta księga). (…) Komentowanie tego byłoby stratą 

czasu. Niektórzy autorzy wyobrażali sobie, że równoległe linie reprezentują 

Zwrotniki Raka i Koziorożca, których Słońce naprzemiennie dotyka podczas 

przesilenia letniego i zimowego. Ale zwrotniki nie są liniami pionowymi, 

a pomysł jest po prostu dziwaczny. Jeśli równoległe linie kiedykolwiek należały 

do starożytnego symbolu, musiały mieć znaczenie głębsze i bardziej rozbudo-

wane. Prawdopodobnie miały to samo znaczenie, co bliźniacze kolumny Jachin 

i Boaz. To przesłanie nie jest właściwe jednak dla stopnia Ucznia. Poszukujący 

adept może je natomiast znaleźć w Kabale. 

3. Podsumowanie  

Henry Wilson Coil, badacz masonerii oraz autor znanej i cenionej encyklopedii 

wolnomularskiej, podkreśla, że Pike zawarł w „Morals and Dogma” konkretny program, 

bazujący na odważnych i krytycznych poglądach politycznych: 

Komentatorzy zwykle nie doceniają praktycznych, jasnych sądów moralnych 

i opinii politycznych Pike’a. Miał on głęboką wiarę we wszechwiedzącego, 

moralnego i dobrego Boga (…) pozostając przy tym zagorzałym obrońcą konsty-

tucyjnego, republikańskiego rządu. Nieustannie potępiał nadużycia, które towa-

rzyszyły wówczas systemowi płac i nawoływał do większej uwagi na los 

robotnika i godność pracy. Jego doktryna jednakże rozmyła się w sieci 

mistycznych i niejasnych form, w których była zawarta48. 

Nie da się również nie zgodzić z sugestią Coila, że dzieło Pike’a byłoby łatwiejsze 

w zrozumieniu, gdyby nie zawiły styl autora (rozbudowane, wielopoziomowe zdania, 

 
48 Coil H.W., dz. cyt., s. 745. 
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mnogość przymiotników, częste zmiany gramatycznego czasu etc.) i jego skłonność do 

chaotycznego łączenia wątków.  

Czytelnik Pike’a mający doświadczenie wolnomularskie zauważyć może z kolei, że 

„Morals and Dogma” często pomija zagadnienia związane z wykładem stopnia49,  

a w zamian za to oferuje szerokie wywody erudycyjne, zaczerpnięte z pism egiptologicz-

nych, okultystycznych, hermetycznych, filozoficznych i gnostyckich. Było to zamierzone 

działanie autora, który traktował swoje dzieło jako komplementarne z „Lectures of the 

Degree”. 

Niezależnie jednak od tych uwag, warto podkreślić jedną rzecz: wbrew wielokrotnie 

podkreślanej przez wolnomularzy apolityczności masonerii, z lektury Pike’a wyłania się 

obraz wyraźnego, krytycznego stosunku autora do sytuacji społeczno-politycznej. 

Pike krytykuje system monarchii i reżimy autokratyczne z pozycji obrońcy wolności. 

Podkreśla przy tym, że władza despotyczna jest nie tylko niemoralna, ale i nieefektywna. 

Co więcej, daje wyraz przekonaniu, że nierówności polityczne prowadzą do zróżnico-

wania ekonomicznego, a to – przez generowanie obszarów nędzy, prowadzi do upadku 

społeczeństwa i państwa.  

Z drugiej strony, Pike bynajmniej nie jest zwolennikiem demokracji przedstawi-

cielskiej. Zarzuca jej konieczność umizgiwania się do wyborców i bezpardonową walkę 

o głosy z użyciem niegodnych metod, co prowadzi do tego, że „szlachetni i uczciwi” 

przestają być zainteresowani pełnieniem urzędów. Wieszczy, że w takim państwie 

dochodzi do negatywnej selekcji – o władzę konkurują coraz bardziej bezwzględni polity-

kierzy. Co więcej, również lud (demos) zostaje wypaczony: jest bowiem bezustannie 

karmiony coraz to nowymi obietnicami. Pike jako remedium kreśli wizję pożądanego 

systemu, który przypomina jakąś formę merytokracji. Nie daje jednak szczegółowych 

porad, jak taki system miałby wyglądać, ani w jaki sposób zapewnić w nim sprawiedli-

wość. W ten sposób propozycja ustroju politycznego opisanego w trzech pierwszych 

stopniach RSDiU jest pewnego rodzaju utopią, pokazującą stan idealny, ale bez 

określenia metod, za pomocą których stan ten należałoby uzyskać i utrzymać. 

Na uwagę zasługują także społeczne obserwacje Pike’a. Był on orędownikiem nie 

tylko wolności, ale także powszechności praw, równych szans i wyrównywania przez 

państwo nierówności ekonomicznych. 

Nie można też przeoczyć kulturowej (a może: antropologicznej?) strony tekstu 

Pike’a. Autor przedstawia w niej wizję człowieka jako istoty społecznej, racjonalnej, 

kreatywnej, ale jednocześnie duchowej. Człowiek niewierzący w Boga jest dla Pike’a 

niepełny i niezdolny do pełnej realizacji swojego powołania. Z drugiej strony, twórca 

RSDiU wydaje się wyraźnie rozdzielać duchowość od zorganizowanej, zhierarchiz-

owanej religijności. Jest nieufny w stosunku do instytucjonalnego kościoła (nawet 

chrześcijańskiego), widząc w nim przejaw dogmatyzmu i opresji, bliźniaczo podobnej 

do tyranii państwowej. 

Program zawarty w „Morals and Dogma” jest przy tym podany w formie filozofii 

popularnej – mimo wymagań erudycyjnych stawianych przed czytelnikiem (wzmianki 

historyczne, wątki hermetyczne i kabalistyczne, odwołania do pism gnostyckich itp.), 

 
49 W tradycji wolnomularskiej, zwłaszcza anglosaskiej, jest żywe pojęcie wykładu stopnia, polegającego na 

przedstawieniu adeptowi interpretacji poszczególnych symboli, zgodnie z doktryną określonego stopnia. 

W wolnomularstwie kontynentalnym wykład ten przeniesiony jest do mniej formalnej formy nauk udzielanych 

przez Pierwszego lub Drugiego Dozorcę Loży. 
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nie jest to traktat filozoficzny sensu stricto. Jest to treść przeznaczona dla wyrobionego 

i poszukującego odbiorcy, a nie przedmiot do dyskusji akademickiej. 

Na koniec, autor niniejszego artykułu chciałby zaznaczyć, że przedstawiona analiza 

nie jest końcem pola badawczego w zakresie filozofii Pike’a i RSDiU. Wręcz przeciwnie – 

należy ją traktować jako punkt wyjścia do dalszych prac, zwłaszcza w zakresie dalszych 

stopni wolnomularskich oraz innych systemów masońskich. Dalszych studiów wymaga 

także śledzenie źródeł, z których korzystał Pike – zwłaszcza inspiracji hermetycznych 

i okultystycznych. Last not least, wypadałoby także zbadać, w jaki sposób treści 

przekazane w „Morals and Dogma” stanowiły i stanowią podstawę światopoglądu wolno-

mularskiego w kwestiach politycznych. 
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Masoneria: program społeczny, polityczny czy filozofia popularna w duchu 

oświeceniowym – na podstawie analizy „Morals and Dogma” Alberta Pike’a 

Streszczenie 

W niniejszym artykule autor przedstawia nowe spojrzenie na dzieło Alberta Pike’a „Morals and Dogma”, 

które stanowi filozoficzną i symboliczną wykładnię jednego z najbardziej rozpowszechnionych systemów 

masońskich – Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.  

Istotą analizy jest zauważenie, że wizja Pike’a jest w istocie polityczną krytyką systemów ustrojowych 

(zarówno monarchii, jak i demokracji przedstawicielskiej), stosunków pomiędzy społeczeństwem a kościołem 

instytucjonalnym oraz nakreśleniem odważnego i postępowego programu społeczno-politycznego, który ma 

być celem wolnomularstwa. W „Morals and Dogma” zawarto także filozoficzną refleksję nad istotą człowie-

czeństwa i funkcją jednostki w państwie, wspólnocie i rodzinie. Pike przedstawia przy tym odważne obser-

wacje społeczno-ekononiczne, które są zaskakująco aktualne po półtora wieku od ukazania się pierwszego 

wydania tekstu (w tym na szczególną uwagę zasługuje komentarz do destrukcyjnej roli populizmu). Zatem, 

konkluduje autor, „Morals and Dogma” jest nie tylko hermetyczno-ezoterycznym opisem masonerii 

symbolicznej, ale dziełem o wyraźnym charakterze politycznym. 

Ten punkt widzenia pozostaje w opozycji do szeroko stosowanej interpretacji, że w swojej istocie wolno-

mularstwo nie zajmuje się polityką (teza ta wywodzi się z Konstytucji Masońskich spisanych przez pastora 

James Andersona w 1723 i 1738 roku na polecenie Wielkiego Mistrza Johna Desaguliersa i pozostających 

fundamentem działalności lóż na całym świecie aż po czasy współczesne). Artykuł stawia też kwestię, na ile 

dzieło Alberta Pike’a może i powinno być uznawane za reprezentujące punkt widzenia całego wolno-

mularstwa. 

Tekst kończy się propozycją nakreślenia dalszych pól badawczych związanych ze spuścizną Pike’a. 

Słowa kluczowe: Albert Pike, masoneria, wolnomularstwo, filozofia polityczna, duchowość, ezoteryka, 

politologia 
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Ryszard Wylecioł1 

Konceptualizacja pojęcia HAJMAT.  

Analiza w ujęciu kognitywnym 

1. Wprowadzenie 

W przeprowadzonym w roku 2011 spisie powszechnym narodowość śląska jako 
jedyna lub jedna z dwóch obok narodowości polskiej zadeklarowana została przez 847 
tysięcy osób; obecne wyniki nie zostały jeszcze ogłoszone, niemniej istnieje spora szansa, 
aby ten wynik był co najmniej tak dobry, o ile nie lepszy. Pojawia się wobec tych liczb 
pytanie, jak osoby deklarujące narodowość śląską ustosunkowują się względem Polski 
oraz Śląska i jak wyraża się ich miłość do ojczyzny. W kontekście języka śląskiego nie 
funkcjonuje jednak pojęcie ojczyzny, lecz pojęcie hajmatu, które nie jest łatwo 
eksplikowalne w języku polskim i nie posiada swego bezpośredniego odpowiednika 
terminowego. Mając na względzie nieostrość śląskiego pojęcia względem polskiego 
pojmowania ojczyzny, (podstawowym) celem (przedstawionego) badania jest (przede 
wszystkim) zrozumienie, jak Ślązacy postrzegają hajmat i jak wyraża się ich miłość 
względem niego. Aby tego dokonać, porównamy definicję pojęcia OJCZYZNA oraz 
połączeń wskazywanych przez Wielki Słownik Języka Polskiego z definicją pojęcia 
HAJMAT oraz tekstem Łukasza Tudzierza, autora bloga Tuudi, który sam siebie określa 
jako osobę należącą do narodowości śląskiej. Ich interpretacja została wykonana 
w oparciu o narzędzia językoznawstwa kognitywnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
teorii gramatyki kognitywnej R. Langackera oraz teorii metafory konceptualnej 
M. Johnsona i G. Lakoffa, gdyż pozwalają one dostrzec podobieństwa i różnice, w jakie 
społeczności konceptualizują pozornie ten sam wycinek rzeczywistości pozajęzykowej. 
Dzięki tym właśnie narzędziom analitycznym możliwe jest wskazanie sposobu, w jaki 
społeczność kulturowo-językowa związana z terenem przede wszystkim Górnośląskiego 
Obszaru Przemysłowego konceptualizuje pojęcie HAJMATU. To działanie pozwoliło 
również na wskazanie podstawowych różnic w stosunku do pojęcia OJCZYZNY 
w ramach społeczności polskiej. 

2. Językoznawstwo kognitywne jako klucz do interpretacji pojmowania 

rzeczywistości 

Wraz z powstaniem językoznawstwa kognitywnego, skończyła się era traktowania 
języka jako chomskiański byt o naturze asemantycznej. Nie ma już miejsca na definicję 
języka jako zjawiska, który przybyło w nieznany nikomu sposób „z góry”, ani też jako 
niezwiązane z otaczającym nas światem skupisko ustalonych przez pewną zbiorowość 
ludzką, społeczność, konwencji ani nawet jako wrodzona zdolność umysłu, osobny organ 
ludzki, który byłby mimo wszystko odizolowany od otaczającej człowieka rzeczy-
wistości. Wręcz przeciwnie, kognitywny zwrot w analizie językoznawczej pozwala 
widzieć język jako umiejętność przypisaną umysłowi, która nie jest jednak oderwana od 
rzeczywistości, lecz tworzy się i rozwija nieustannie od momentu narodzin aż po śmierć 

 
1 ryszard.wyleciol@us.edu.pl, kierunek filologia romańska, Instytut Językoznawstwa, Wydział Humani-

styczny, Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl.  
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wraz z percepcją i następującą po niej finalną konceptualizacją postrzeganego wszystkimi 
zmysłami ludzkimi otaczającego nas świata, który sam jest zanurzony w kontekście 
kulturowym, społecznym i językowym danego obszaru.  

Efektem powyższego jest wytwarzanie się stałych, schematycznych pojęć, będących 
w niekiedy indefinibiliami (wśród przykładowych pojęć tego rodzaju możemy wymie-
nić np. [MIEJSCE], [CZAS], [RUCH], [PRZEDMIOT], [STRONA LEWA], [STRONA 
PRAWA], [PUNKT], [POWIERZCHNIA], [LINIA] oraz wiele innych), które porząd-
kowane są dzięki przedkonceptualnym schematom wyobrażeniowym (wśród przykłado-
wych schematów możemy wyróżnić CENTRUM- PERYFERIE, LEWO-PRAWO, 
GÓRA-DÓŁ, ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA-CEL, PRZÓD-TYŁ, PÓŁNOC-POŁUDNIE, 
WSCHÓD-ZACHÓD; to oczywiście nie są wszystkie z nich)2. 

Schematy konceptualne są wynikiem interakcji człowieka z otaczającym go światem 
pozajęzykowym. Rodzą się dzięki ludzkiemu kontaktowi z otaczającym go światem 
i całą gamą bytów fizycznych i abstrakcyjnych nieustannie go tworzących i przekształ-
cających – kulturą, pamięcią, społeczeństwem, historią, religią czy wreszcie językiem 
oraz innymi. Wszystkie te elementy stanowią tzw. zasoby językowe i wszystkie mają 
jednocześnie wpływ na to, jak dana zbiorowość, mniejsza lub większa, postrzega, a co 
za tym idzie konceptualizuje świat. Jesteśmy w stanie zgłębić to, jak człowiek „widzi” 
świat poprzez analizę rzeczywistych aktów językowych (tzw. speech events)3 oraz 
przyjmując założenia badawcze gramatyki kognitywnej, a mianowicie: 

• Język jest tylko jednym z tzw. zasobów językowych; to znaczy, że jako jeden z wielu 
elementów może wpływać na sposób konceptualizacji rzeczywistości. Wśród 
innych czynników możemy wymienić między innymi aspekty społeczno-kulturowe 
czy historyczne. 

• Konceptualizacja polega na nadawaniu znaczenia konstruktom przedkoncep-
tualnym odpowiadającym scenie, która jest w danym momencie obrazowana. 

• Znaczenie zależy nie tylko od wybranych struktur gramatycznych, lecz również 
leksykalnych, które zostały wykorzystane przy wyrażaniu konkretnej sceny za 
pomocą używanego systemu językowego. 

• Oprócz znaczenia wynikającego z użytych struktur gramatycznych oraz leksy-
kalnych, ich użycie zależy od frekwencji użycia danego konstruktu językowego 
w ramach społeczności korzystającej z wybranego systemu językowego4. 

 
2 Zob. Wierzbicka A., Lingua Mentalis: The Semantics of Natural Language, Academic Press, Sydney 1980; 

Jackendoff R., Semantics and Cognition, The MIT Press, Cambridge 1983; Talmy L., Towards a Cognitive 

Semantics. Concept Structuring Systems, The MIT Press, Massachusetts-London 1983; Lyons J., Semantyka 1, 

przeł. Weinsberg A., PWN, Warszawa 1989; Lyons J., Semantyka 2, przeł. Weinsberg A., PWN, Warszawa 

1989; Johnson M., The Body in the Mind. The Bodily Basis, of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago 

University Press, Chicago-London 1987; Svorou S., The Grammar of Space, John Benjamins Publ. Com, 

Amsterdam 1993; Okoniowa J., Przeciwstawienia kierunkowe w języku polskim, PAN, Kraków 1994; Lakoff G., 

Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. Krzeszowski T., Aletheia, Warszawa 2010; Malinowska M., Il ruolo 

degli schemi iconici (parte-tutto, percorso, punto iniziale, contenitore, supporto e contiguità) nella semantica 

preposizionale in italiano, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005; Kwapisz-Osadnik K., 

L’expression des valeurs dans une approche cognitive, Neophilologica, 23, 2011, s. 191-201; Kwapisz-Osadnik K., 

Sémantique de l’article dans un cadre cognitif: préliminaires, Orbis Linguarum, 45, 2016, s. 63-71; Kwapisz-

Osadnik K., Przyimki jako znaczniki różnych konceptualizacji: analiza zagadnienia na przykładzie języka 

włoskiego, Acta Neophilologica, XIX, 2017, s. 123-147; Lakoff G., Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co 

kategorie mówią nam o umyśle, przeł. Buchta M., Kotarba A., Skucińska A., Universitas, Kraków 2011. 
3 Langacker R., Cognitive Grammar. A Basic Introduction, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 42. 
4 Tamże, s. 3-89. 
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Poza wspomnianymi założeniami gramatyki kognitywnej, niezmiernie ważną rolę 

w odkrywaniu sposobu konceptualizacji świata pełnią tak zwane metafory konceptualne. 

Zgodnie z tą teorią metafora nie jest tylko środkiem stylistycznym; wręcz przeciwnie, 

stanowi jeden z podstawowych sposobów widzenia świata i myślenia człowieka o świe-

cie, a co za tym idzie stanowi jeden z kluczowych składników jego konceptualizacji. 

Wśród podstawowych rodzajów takich metafor możemy wyróżnić metafory strukturalne, 

orientacyjne oraz ontologiczne. 

Aby zatem przybliżyć choć pokrótce zasadę działania każdej z nich, należy zauwa-

żyć, że metafory strukturalne, zgodnie z teorią metafor konceptualnych, są to te, które 

pozwalają na zrozumienie pewnego aspektu danego pojęcia na podstawie projekcji 

pewnych cech charakterystycznych innego pojęcia5. Sztandarowym przykładem przyta-

czanym w literaturze jest metafora ARGUMENTOWANIE TO WOJNA, dzięki której 

porozumiewanie się z innymi osobami jest obrazowane mentalnie jako swoista wojna, 

w której interlokutorzy przerzucający się, nomen omen, argumentami znajdują się na 

polu bitwy. Ich rozmowa jest zatem przedstawiana w terminach stricte wojennych, 

czego przykładem mogą być zwroty, takie jak: Twoje argumenty są nie do obrony; Jego 

opinia mnie rozbroiła; Mówiąc to, trafił w samo sedno; Jak się nie przygotujesz do tej 

rozmowy, to ona Cię pokona; Tym stwierdzeniem zrobił unik i uciekł od poważnej 

dyskusji i tym podobne6. CZAS TO PIENIĄDZ stanowi kolejną metaforę strukturalną, 

która rządzi myśleniem zachodniej cywilizacji. W niej czas stanowi jeden z najważniej-

szych wartości, gdyż w dobie coraz większego natłoku zadań i obowiązków każda wolna 

chwila jest na wagę złota. Poza poprzednim zdaniem, w którym pojęcie CZASU jest 

porównywane do złota, stanowiącego jeden z najważniejszych kruszców będących 

również środkiem płatniczym, metaforę CZAS TO PIENIĄDZ możemy odnaleźć 

w wyrażeniach, takich jak: Czy możesz mi poświęcić trochę czasu?; Nie mamy zbyt wiele 

czasu do stracenia; Nie warto oszczędzać czasu na takie bzdury; Korzystanie ze 

zmywarki zaoszczędzi Ci wiele czasu; Czy ten film jest wart mej uwagi? i tym podobne7. 

Kolejnym rodzajem metafor konceptualnych są metafory orientacyjne. Są to takie 

konstrukty, w których cały system pojęć nadaje strukturę innemu systemowi. Zgodnie 

z nadaną im nazwą, większość z nich ma związek z orientacją przestrzenną, która jest 

inherentną cechą człowieka. Na bazie tej właśnie orientacji, człowiek doświadcza 

otaczającego go świata, co ma bezpośredni wpływ również na to, jak o nim mówi, a co 

za tym idzie jak go konceptualizuje. Wśród tego rodzaju metafor możemy wymienić 

konstrukty, takie jak na przykład SZCZĘŚLIWY TO W GÓRĘ, która realizuje się 

w następujących zdaniach: Skaczę z radości; Jestem w siódmym niebie; Jego pocałunek 

podniósł mnie na duchu; Twoje podejście mnie uskrzydla; Czuję się lekko jak piórko na 

wietrze i inne8. Przeciwieństwem przytoczonej metafory jest z kolei SMUTNY TO 

W DÓŁ, na której ukute konceptualnie są zdania, takie jak: Jego ostatnie wystąpienie 

skończyło się upadkiem; Ostatnio podupadłem na zdrowiu; Mam doła; Jestem w depresji; 

Znalazł się ostatnio w mentalnym dołku i tym podobne9. 

 
5 Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. Krzeszowski T., Aletheia, Warszawa 2010, s. 29-32. 
6 Tamże. 
7 Tamże, s. 34. 
8 Tamże, s. 41-45. 
9 Tamże. 



 

Ryszard Wylecioł 
 

130 

 

Ostatnimi spośród wymienionych rodzajów metafor konceptualnych są metafory 
ontologiczne, które znów są kształtowane na podstawie doświadczeń kształtujących 
świat człowieka od jego narodzin aż do momentu śmierci. Tak jak konfiguracja prze-
strzenna fizjologii ludzkiej wpływa na tworzenie się metafor orientacyjnych, tak ciągłe 
obcowanie z różnego rodzaju przedmiotami fizycznymi o różnym stanie skupienia 
pozwala na rozumienie doświadczeń w kategoriach rzeczy i substancji. Jako przykład 
autorzy koncepcji metafor konceptualnych podają między innymi metaforę INFLACJA 
TO RZECZ, którą możemy dostrzec w zdaniach: Inflacja mnie przeraża; Inflację należy 
zdusić; Inflacja to zmora; Inflacja zagania nas w kozi róg i tym podobne. Postrzegając 
inflację jako pewnego rodzaju nieokreśloną rzecz, możemy o niej mówić na wiele 
sposobów, próbować ją policzyć, wyróżniać jej cechy charakterystyczne, do pewnego 
stopnia może nawet być postrzegana jako byt rozumny10. Bardziej szczegółową meta-
forą ontologiczną jest również wykorzystywana szeroko w kulturze Zachodu metafora 
UMYSŁ TO MASZYNA, dzięki której jest on często utożsamiany ze swoistego rodzaju 
urządzeniem czy wprost komputerem, toteż możemy wypowiadać zdania, takie jak: 
Muszę się zresetować; Dzisiaj nie funkcjonuję tak, jak powinienem; W trakcie lekcji 
zaciął się i nie był w stanie nic powiedzieć; Brak nam mocy przerobowych na wykonanie 
tego zadania i inne. Obok UMYSŁU postrzeganego jako MASZYNA językoznawcy 
amerykańscy przedstawiają również metaforę UMYSŁU jako PRZEDMIOTU KRU-
CHEGO, którą możemy zauważyć w zdaniach: Rozpadł się na kawałki; Mój plan 
właśnie rozpadł się na kawałki; Kasia upadła, a jej życie się załamało; Brakuje mu piątej 
klepki; W trakcie rozmowy został rozbity i załamał się11. Warto przy okazji zwrócić uwagę, 
że choć my w tym momencie wymieniamy poszczególne rodzaje metafor konceptual-
nych, to one nie są środkami stylistycznymi, lecz sposobem, w jaki na co dzień myślimy 
o świecie i postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość. W związku z tym osoby, używa-
jące tych metafor, tak naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy: mówiąc na przykład, że 
musimy się zresetować, nie zastanawiam się nad tym, jakiego rodzaju metafory chcemy 
użyć, lecz mówimy w ten sposób naturalnie, gdyż postrzeganie UMYSŁU jako MASZYNY 
jest wprasowane w model umysłu, który wykorzystujemy w naszej kulturze, w związku 
z czym większość nas właśnie tak myśli i funkcjonuje. 

Po przedstawieniu podstawowych narzędzi kognitywnych, które pozwolą nam 
dokonać analizy konceptualizacji pojęcia OJCZYZNY i HAJMATU, przechodzimy 
bezpośrednio do części analitycznej, którą rozpoczniemy od analizy definicji słowniko-
wych obu terminów. 

3. Analiza pojęcia OJCZYZNA – definicje słownikowe i kwalifikacje 

tematyczne 

Rozpoczniemy nasze rozważania od podania definicji słownikowych pojęcia 
ojczyzna wg Wielkiego Słownika Języka Polskiego12 (w dalszej części tekstu WSJP): 
1. kraj, który ktoś uważa za swój, bo się w nim urodził, wychował lub mieszka; 
2. ludzie mieszkający w ojczyźnie – kraju; 
3. miejsce, z którego coś pochodzi lub występuje w nim w dużej ilości. 

 
10 Tamże, s. 55-57. 
11 Tamże, s. 58-59. 
12 Wielki Słownik Języka Polskiego, https://wsjp.pl/haslo/podglad/9054/ojczyzna [data dostępu: 08.03.2022]. 

Przypis ten dotyczy wszystkich wpisów dotyczących terminu ojczyzna pochodzących z przedmiotowego 

słownika. 

https://wsjp.pl/haslo/podglad/9054/ojczyzna
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Przy czym interesują nas w kontekście badań dwie pierwsze z nich. 

Słownik WSJP podaje również kwalifikacje tematyczne, które stanowią podpowiedź 

względem kategoryzacji pojęcia OJCZYZNA, w czym niejako przypominają kognitywny 

opis kategoryzacji, wskazując na nadrzędne pojęcia, które mogą być również rozumiane 

jako te stanowiące schematy przedkonceptualne lub metafory konceptualne, za pomocą 

których zaszeregowujemy mentalnie pojęcie OJCZYZNY. W przypadku tego ostatniego 

kwalifikację stanowi CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE, a podkwalifikacją jest przy-

należność i podział terytorialny oraz funkcjonowanie państwa. Jeśli chodzi natomiast 

o drugą definicję, która nas interesuje, to w jej wypadku kwalifikacje są identyczne. 

3.1. Pojęcie MAŁEJ OJCZYZNY – definicja słownikowa i kwalifikacje 

tematyczne 

W przypadku WSJP na próżno szukać definicji pojęcia HAJMAT. Znaleźć możemy 

tam jednak pojęcie MAŁEJ OJCZYZNY, któremu bliżej do pojęcia HAJMATU, lecz 

nie jest ono przez autochtonów śląskich uznawane za tożsame. W tym wypadku, zgodnie 

z definicją, MAŁĄ OJCZYZNĄ JEST miejsce, z którym ktoś jest związany emocjo-

nalnie, bo się w nim urodził, wychował lub mieszka. Z punktu widzenia pisowni terminu 

mała Ojczyzna, pierwszy człon syntagmy – mała – może rozpoczynać się wielką bądź 

małą literą, natomiast drugi – ojczyzna – w zapisie zawsze rozpoczyna się od litery wielkiej. 

Z punktu widzenia kwalifikacji tematycznej, pojęcie MAŁEJ OJCZYZNY faktycznie 

nie jest tożsame z pojęciem OJCZYZNY jako takiej i przede wszystkim skupia się na 

mentalnej strefie człowieka, przynależąc do kwalifikacji tematycznej CZŁOWIEKA 

JAKO ISTOTY PSYCHICZNEJ, której podkwalifikacjami są ocena i wartościowanie 

oraz wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia, czym de facto zbliża 

się do pojęcia HAJMATU w umysłach autochtonów śląskich. Druga kwalifikacja 

jednakże zbliża się do tej, która rządzi pojęciem OJCZYZNY, gdyż mamy do czynienia 

z CZŁOWIEKIEM W SPOŁECZEŃSTWIE, którego podkwalifikacjami są przyna-

leżność i podział terytorialny oraz typy terytoriów, podział administracyjny13. 

4. Analiza pojęcia HAJMAT – definicja słownikowa i kwalifikacje 

tematyczne 

W przypadku pojęcia HAJMAT WSJP w ogóle nie podaje jego definicji; możemy ją 

jednakże znaleźć w SJP, zgodnie z którym HAJMAT to region, z którym ktoś czuje się 

związany, z którym się utożsamia14. Warto jednak w tym kontekście przytoczyć defi-

nicję pojęcia bezpośrednio z języka, z którego pojęcie to się wywodzi, a mianowicie 

z języka niemieckiego. Zgodnie ze słownikiem elektronicznym duden.de15, heimat to 

kraj, część kraju lub miejsce, w którym ktoś się [urodził i] wychował lub czuje się jak 

w domu dzięki stałemu zamieszkiwaniu (często jako emocjonalny wyraz bliskiej więzi 

z określonym obszarem). Możemy przy tej okazji zwrócić uwagę na analogiczną 

dychotomię pojęciową zachodzącą w obu wspomnianych językach: w języku polskim 

możemy wręcz wymienić dwie – OJCZYZNA VERSUS MAŁA OJCZYZNA oraz 

 
13 Wielki Słownik Języka Polskiego, https://wsjp.pl/haslo/podglad/40308/mala-ojczyzna [data dostępu: 

08.03.2022]. Przypis ten dotyczy wszystkich wpisów dotyczących terminu mała ojczyzna pochodzących 

z przedmiotowego słownika. 
14 Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/Heimat;2560061.html [data dostępu: 10.03.2022].  
15 Duden.de, https://www.duden.de/rechtschreibung/Heimat [data dostępu: 10.03.2022]. 

https://wsjp.pl/haslo/podglad/40308/mala-ojczyzna
https://sjp.pwn.pl/sjp/Heimat;2560061.html
https://www.duden.de/rechtschreibung/Heimat
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OJCZYZNA VERSUS HAJMAT, natomiast w języku niemieckim mamy do czynienia 

z VATERLAND VERSUS HEIMAT. 

Po analizie tradycyjnego opisu definicji słownikowych pojęć OJCZYZNA, HAJMAT 

oraz bliższego OJCZYŹNIE pojęcia MAŁEJ OJCZYZNY, przechodzimy do analizy 

kognitywnej OJCZYZNY oraz HAJMATU, począwszy od weryfikacji metafor koncep-

tualnych, które możemy odnaleźć już w samych definicjach słownikowych. 

5. Analiza kognitywna pojęcia OJCZYZNA – definicje słownikowe 

i kwalifikacje tematyczne 

Przechodząc zatem do analizy kognitywnej pojęć OJCZYZNA i HAJMAT, rozpo-

czynamy od spojrzenia na to, jakie metafory kryją się za definicjami OJCZYZNY 

podanymi przez WSJP. I tak, spoglądając na pierwszą definicję, rzuca się w oczy fakt, 

że mówimy tutaj o kraju jako o całości, czyli o największej jednostce administracyjnej 

z punktu widzenia konkretnego narodu. W związku z tym należy zauważyć, że ważniejsze 

dla osoby, której bliska sercu jest OJCZYZNA, jest ta większa jednostka. Takie po-

dejście zdaje się bazować na metaforze konceptualnej DUŻE TO DOBRE, MAŁE TO 

ZŁE, a ono prowadzi do utworzenia metafory OJCZYZNA JEST WIELKA. Bazę koncep-

tualną dla tych metafor stanowi z kolei schemat przedkonceptualny DOBRO-ZŁO. 

W przypadku drugiej definicji mamy do czynienia z jedną z wiodących konceptu-

alizacji MIEJSCA jako POJEMNIKA – tak jak mieszkamy w domu, jesteśmy w mieście, 

coś po prostu znajduje się w czymś itd., tak kraj jest pewnego rodzaju POJEM-NIKIEM, 

w którym Polacy jako naród są umieszczeni. W ten sposób możemy zauważyć działanie 

metafory konceptualnej ontologicznej OJCZYZNA TO POJEMNIK DLA LUDZI. 

Podobną obserwację możemy poczynić względem trzeciej definicji, która jednak nie 

stanowi dla nas punktu odniesienia w ramach niniejszej analizy. 

5.1. Analiza kognitywna pojęcia OJCZYZNA – połączenia dla definicji nr 1 

Przejdźmy teraz do opisu metafor konceptualnych kryjących się za połączeniami dla 

pojęcia OJCZYZNA, które podaje WSJP: jedyna, moja, nasza, twoja; druga, nowa, 

pierwsza, prawdziwa, stara; demokratyczna, socjalistyczna; niepodległa, suwerenna, 

wolna; wielka, własna, wspólna ojczyzna. 

W tych połączeniach możemy odnaleźć następujące metafory konceptualne: 

• OJCZYZNA JEST WIELKA, OJCZYZNA JEST KOBIETĄ; 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM POSIADANYM; 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM. 

Obserwując pierwszą serię połączeń, należy zwrócić uwagę ponownie na ROZ-

MIARY OJCZYZNY, która jest WIELKA. Jednocześnie, zważywszy na rodzaj OJCZY-

ZNY, należy zauważyć, że OJCZYZNA JEST KOBIETĄ, co koreluje z postrzeganiem 

OJCZYZNY JAKO MACIERZY/MATKI, które to określenie często jest zresztą 

używane w kontekście przyłączenia Śląska do Polski po powstaniach śląskich. OJCZY-

ZNA TO zatem MATKA. Jednocześnie ojczyzna jest jedyna, moja, nasza, twoja itd., 

jest zatem postrzegana jako pewnego rodzaju PRZEDMIOT POSIADANY, w dodatku 

jako PRZEDMIOT WARTOŚCIOWY, o który należy dbać. 

Kolejne połączenia podtrzymują wspomniane chwilę temu metafory konceptualne: 

Ojczyzna Litwinów, Polaków 

• OJCZYZNA JEST WIELKA, OJCZYZNA TO KRAJ/NARÓD; 
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• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM POSIADANYM. 

Służba, wierność ojczyźnie 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM; 

• OJCZYZNA JEST CZŁOWIEKIEM/KOBIETĄ; 

• OJCZYZNA JEST PARTNEREM/WSPÓŁMAŁŻONKIEM. 

Mamy tutaj do czynienia z powtórzeniem metafory OJCZYZNA JEST WIELKA, 

a także OJCZYZNA TO NARÓD/KRAJ, który jest jednocześnie PRZEDMIOTEM 

POSIADANYM przez konkretny naród, np. przez Litwinów czy też Polaków. OJCZY-

ŹNIE, zgodnie z dalszymi połączeniami, można służyć i być wiernym, stąd ponownie 

OJCZYZNA jawi się jako PRZEDMIOT WARTOŚCIOWY, ale jednocześnie możemy 

jej służyć i być wiernym tak, jakby była ona naszym partnerem czy współmałżonkiem, 

toteż należy zwrócić uwagę na możliwość istnienia metafory OJCZYZNA JEST 

PARTNEREM/WSPÓŁMAŁŻONKIEM. 

Kolejna seria połączeń i wynikających z nich metafor przedstawia się następująco: 

Walka o ojczyznę; msza święta, odpowiedzialność, walka za ojczyznę 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM; 

• OJCZYZNA JEST PARTNEREM/WSPÓŁMAŁŻONKIEM. 

Kontakt, więź, związek z ojczyzną; tęsknota za ojczyzną 

• OJCZYZNA JEST BLISKO – BLISKOŚĆ, KONTAKT, PRZYLEGŁOŚĆ; TO, 

CO BLISKO, JEST DOBRE, TO, CO DALEKO, JEST ZŁE. 

Ponownie przedstawia OJCZYZNĘ jako WARTOŚCIOWY PRZEDMIOT, za który 

możemy walczyć, ale również modlić się na mszy świętej lub być odpowiedzialnym, 

w związku z czym ponownie jawi się nam OJCZYZNA jako PARTNER/WSPÓŁMAŁ-

ŻONEK. Następna to natomiast zwrot w stronę bliskości, jaką przedstawiciele danego 

narodu mogą czuć względem OJCZYZNY. Tak, jak cieszymy się bliskością naszych, 

nomen omen, najbliższych, tak przedstawiciele danej narodowości mogą czuć kontakt 

czy więź z OJCZYZNĄ, mogą wręcz za nią tęsknić. Z tego wypływa fakt, że 

OJCZYZNA JEST BLISKO, co bazuje z kolei na schematach przedkonceptualnych 

BLISKOŚCI, KONTAKTU, PRZYLEGŁOŚCI. To wszystko jednocześnie bazuje na 

metaforze konceptualnej, według której TO, CO BLISKO, JEST DOBRE, A TO, CO 

JEST DALEKO, JEST ZŁE. 

Wśród dalszych połączeń i metafor konceptualnych z nich wynikających należy 

wymienić: 

Pamięć o ojczyźnie 

• OJCZYZNA JEST WSPOMNIENIEM/ZAPISEM; 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM. 

Wierny ojczyźnie 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM; 

• OJCZYZNA JEST PARTNEREM/WSPÓŁMAŁŻONKIEM. 

Poległy za ojczyznę 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM. 

Poza metaforą OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM widzimy 

zatem OJCZYZNA JEST WSPOMNIENIEM/ZAPISEM, do którego możemy wracać 

myślami. Zgodnie z kolejnym połączeniem, Polak może być wierny swej ojczyźnie, tak 

samo jak chociażby mąż jest wierny żonie czy partner partnerce i vice versa, stąd ponownie 
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możemy mówić o OJCZYŹNIE z jednej strony jako PRZEDMIOCIE WARTOŚCIO-

WYM, a z drugiej strony PARTNERZE/WSPÓŁMAŁŻONKU. Wreszcie, gdy myślimy 

o tym, że ktoś może polec za ojczyznę, to z dużym prawdopodobieństwem można stwier-

dzić, że umiera za coś, co jest jemu/jej bliskie, stąd znów widzimy, że OJCZYZNA JEST 

PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM. 

Weryfikując kolejne połączenia wskazane przez WSJP dla pojęcia OJCZYZNA 

i wynikające z nich metafory konceptualne, możemy wymienić: 

Służyć, zasłużyć się ojczyźnie 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM; 

• OJCZYZNA JEST PARTNEREM/WSPÓŁMAŁŻONKIEM; 

• OJCZYZNA JEST ŹRÓDŁEM KORZYŚCI. 

Kochać, opuścić ojczyznę 

• OJCZYZNA JEST POJEMNIKIEM; 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM; 

• OJCZYZNA JEST PARTNEREM/MAŁŻONKIEM. 

Pierwsza seria połączeń stanowi synonim wspominanych wcześniej, w związku 

z czym ponownie wymienić należy metafory OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM 

WARTOŚCIOWYM oraz OJCZYZNA JEST PARTNEREM/ WSPÓŁMAŁŻONKIEM. 

Forma zasłużyć sugeruje z kolei, że skoro na coś zasłużyliśmy/komuś się zasłużyliśmy, 

to czeka na nas pewnego rodzaju gratyfikacja, stąd metafora OJCZYZNA JEST 

ŹRÓDŁEM KORZYŚCI. Kolejne połączenie to kochać oraz opuścić ojczyznę, gdzie 

przy pierwszym pojawia się ponownie metafora OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM 

WARTOŚCIOWYM oraz OJCZYZNA JEST PARTNEREM/MAŁŻONKIEM, w dru-

gim natomiast, opuścić ojczyznę, ponownie wychodzi na powierzchnię metafora OJCZY-

ZNY jako POJEMNIKA, który ktoś opuszcza, ergo wychodzi z niego. 

Ostatnimi połączeniami dla pierwszej definicji, a zarazem metaforami konceptual-

nymi na ich bazie są: 

Oddać życie, umierać, zginąć za ojczyznę 

• OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM; 

• OJCZYZNA JEST PARTNEREM/WSPÓŁMAŁŻONKIEM. 

Tęsknić za ojczyzną 

• OJCZYZNA JEST PARTNEREM/WSPÓŁMAŁŻONKIEM; 

• OJCZYZNA JEST DALEKO – BLISKO-DALEKO; BLISKO JEST DOBRE, 

DALEKO JEST ZŁE. 

Ponownie OJCZYZNA jest tu postrzegana jako PRZEDMIOT WARTOŚCIOWY 

oraz PARTNER/WSPÓŁMAŁŻONEK, który stanowi dla nas tak wiele, że jesteśmy 

w stanie za niego/nią wręcz oddać życie, a co za tym idzie oddać to, co tak z punktu 

widzenia cywilizacji zachodniej, jak i religii chrześcijańskiej (i nie tylko) jest dobrem 

najwyższym. 

Można wreszcie tęsknić za ojczyzną, więc znów możemy zauważyć bezpośrednie 

odwołanie do relacji międzyludzkiej, dokładniej do relacji partnerskiej lub małżeńskiej, 

w ramach której, gdy związek jest rządzony miłością, brak drugiej osoby prowadzi do 

uczucia tęsknoty. Stąd znów możemy powiedzieć, że OJCZYZNA JEST PARTNEREM/ 

WSPÓŁMAŁŻONKIEM. Jednocześnie zazwyczaj ten lub ta, za kim tęsknimy, jest od 

nas oddalony/oddalona. W takim wypadku OJCZYZNA JEST DALEKO, a na pod-
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stawie metafory BLISKO JEST DOBRE, DALEKO JEST ZŁE, należy zwrócić uwagę 

na to, że daleka pozycja OJCZYZNY jest odbierana negatywnie – im coś jest bliżej, tym 

lepiej, im coś, zwłaszcza coś dla nas drogiego, jest daleko, tym gorzej. 

5.2. Analiza kognitywna pojęcia OJCZYZNA – połączenia dla definicji nr 2 

W przypadku drugiej definicji pojawia się tylko jedno połączenie, a mianowicie 

ojczyzna cierpi, która pozwala ją widzieć jako osobę, która dosłownie cierpi z powodu 

bólu czy to fizycznego, czy to psychicznego. Z tego też powodu funkcjonują tutaj metafory 

konceptualne OJCZYZNA JEST PRZEDMIOTEM OŻYWIONYM oraz OJCZYZNA 

JEST CZŁOWIEKIEM. 

6. Analiza kognitywna pojęcia HAJMAT – artykuł Ł. Tudzierza 

Przechodzimy teraz do analizy sposobu, w jaki pojmowany jest HAJMAT, czego 

dokonamy na podstawie felietonu „Ojczyzną Ślązaków jest Hajmat, nie Polska” autora 

bloga tuudi Łukasza Tudzierza16. Skupiamy się od razu na jego tytule, w którym 

możemy wyczytać dwa aspekty: z jednej strony mówi on o tym, co jest dla Ślązaków 

„ojczyzną”, z drugiej strony co nią nie jest. Starając się zatem wyjaśnić, co nią nie jest, 

autor i tak dokonuje transpozycji pewnych cech OJCZYZNY na pojęcie HAJMATU, 

stąd też wydaje się słuszną metafora konceptualna HAJMAT JEST OJCZYZNĄ/ 

HAJMAT JEST NIEOJCZYZNĄ. 

Hajmat łączy w sobie duchowość i rzeczywistość. Hajmat dobitnie pokazuje, że 

myśli i uczucia bezpośrednio skorelowane są z otaczającym światem. Bez serca 

drzewo rosnące od dziesięcioleci przed naszym domem będzie tylko i wyłącznie 

rośliną dającą cień, ewentualnie owoce i jesienne kolorowe liście. Zapewne 

w taki sposób postrzegać będą go podróżni przechodzący nieopodal – jako 

jedno z wielu, które widzieli w trakcie wędrówki. 

W kolejnym fragmencie należy zwrócić uwagę na trzy metafory, za pomocą których 

autor konceptualizuje HAJMAT. Z jednej strony podkreśla rzeczywistość istnienia 

HAJMATU, z drugiej jego aspekt duchowy, pozamaterialny, stąd HAJMAT TO BYT 

RZECZYWISTY, ale również BYT DUCHOWY. Przechodząc jednak dalej, mówi o nim 

jak o miejscu, które obumiera bez serca w środku, toteż pojawia się i trzecia metafora, 

tym razem HAJMAT TO PRZEDMIOT OŻYWIONY, która stanowi podkategorię 

BYTU RZECZYWISTEGO. 

Tłumaczenie śląskiego określenia „hajmat” na polską „ojczyznę” jest bardzo 

nieprecyzyjne. Niektórzy próbują używać konotacji „mała ojczyzna”, która 

wprawdzie bliższa jest śląskiemu znaczeniu, lecz nie oddaje w pełni treści 

i emocji, jakie zawierają się w opisywanym słowie. Hajmat jest dla Ślązaków 

tak samo ważny, jak dla Polaków ojczyzna, dlatego, trochę prowokacyjnie, 

celowo użyłem błędnego skojarzenia w tytule. 

Tutaj autor zwraca uwagę na podobne wartości, jak te, które mogliśmy zauważyć 

w przypadku niektórych z połączeń dla OJCZYZNY. W ten sposób, podobnie jak 

 
16 Tudzierz Ł., Ojczyzną Ślązaków jest Hajmat, nie Polska, https://tuudi.net/ojczyzna-slazakow-jest-hajmat-nie-

polska/ [data dostępu: 10.03.2022]. Przypis ten dotyczy wszystkich przytoczonych w dalszej części tekstu 

cytatów pochodzących z felietonu. 

https://tuudi.net/ojczyzna-slazakow-jest-hajmat-nie-polska/
https://tuudi.net/ojczyzna-slazakow-jest-hajmat-nie-polska/
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OJCZYZNA, HAJMAT staje się PRZEDMIOTEM WARTOŚCIOWYM, który jest dla 

Ślązaków tak samo ważny, jak dla Polaków OJCZYZNA. Z drugiej strony zwraca 

uwagę na to, że w tytule celowo użył błędnego skojarzenia ojczyzny z hajmatem, czym 

wywołuje metaforę PRZEWODNIKA, zgodnie z którą słowa są POJEMNIKAMI, 

w które wkładamy znaczenie i przekazujemy, czyli PRZEWODZIMY od nadawcy do 

odbiorcy. W tym wypadku, wg słów Tudzierza, POJEMNIK HAJMAT nie jest do końca 

wypełniony, gdyż pojęcia OJCZYZNA i HAJMAT nie są tożsame. 

Czym zatem jest Hajmat? 

Jeśli zapytalibyście Ślązaka czym dla niego jest Hajmat, zapewne odpowie-

działby Wam – to jest TU, to jest TO miejsce! Nie zagłębiając się i nie dbając 

o szczegóły można stwierdzić, że Hajmat jest miejscem. Dociekliwi mogą jednak 

zapytać – no dobrze, ale o jakie miejsce chodzi? Czy to miasto, w którym się 

mieszka, czy może miejsce znajdujące się gdzieś w środku serca? 

W kolejnym fragmencie możemy zauważyć, że autor słów umiejscawia HAJMAT 

w bezpośredniej fizycznej BLISKOŚCI osób, którym HAJMAT jest bliski sercu, mówi, 

że to jest TU, to jest TO miejsce, potwierdzając, że mowa dosłownie o miejscu. HAJMAT 

jest zatem BYTEM RZECZYWISTYM, jest nadto MIEJSCEM TRÓJWYMIAROWYM 

o różnych WYMIARACH, ponadto podkreślone zostaje ponownie, że HAJMAT TO 

NIEOJCZYZNA. Nadto, czytając opis tego miejsca, należy zwrócić uwagę na to, że 

HAJMAT JEST MNIEJSZY OD OJCZYZNY, tak więc w wypadku Ślązaka, który 

kocha swój HAJMAT, ważniejsze jest to, co MAŁE, stąd też funkcjonującą będzie 

metafora MAŁE TO DOBRE, DUŻE TO ZŁE. 

Hajmat – pomiędzy domem a światem 

Muzeum Górnośląskie napisało kiedyś – można sobie wyobrazić, że Heimat jest 

czymś pomiędzy domem a światem – nie tak prywatny jak dom, ale też nie tak 

wielki, przerażający i obcy, jak świat. Zdanie to pokazuje również hierarchię 

wartości Ślązaków – najbliżej serca jest najpierw dom, potem Hajmat, na samym 

końcu kraj lub świat. 

W kolejnym fragmencie ponownie w sposób eksplicytny odnosi się Ł. Tudzierz do 

tego, jakie są faktyczne wymiary HAJMATU, i jak widzimy, mowa tu o MIEJSCU, 

które jest na swój sposób pomiędzy domem a światem, gdyż łączy w sobie cechy tak 

jednego, jak i drugiego. HAJMAT jest większy niż dom, ale też nie jest aż tak duży, jak 

cały świat. W ten sposób ponownie potwierdza się metafora konceptualna MAŁE JEST 

DOBRE, DUŻE JEST ZŁE, na której bazuje hierarchia tożsamości Ślązaka. Na samym 

początku to, co jest najmniejsze, a zatem komórka rodzinna, DOM, dalej HAJMAT, 

a dopiero później OJCZYZNA rozumiana jako pewnego rodzaju zbiorowość narodowa, 

kraj, a dalej cały świat. 

Czym dla tych dzieciaków może być Hajmat? 

Wydaje mi się, że każdy Ślązak zdefiniuje Hajmat w inny sposób. Dla jednego 

będzie to cały Górny Śląsk, dla innego rodzinne miasto, dla drugiego zaś plac 

przed domem lub familokiem. To emocje czynią Hajmat wyjątkowym, bo zwią-

zanym bezpośrednio z sercem i indywidualnymi przeżyciami. To przywiązanie 
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sprawia, że jest dla Ślązaków ważniejszy, niż dość abstrakcyjna ojczyzna. Co 

więcej, słyszę wcale nierzadko – moją ojczyzną jest Śląsk! Mogę wówczas 

jedynie domniemywać, co mówiący miał na myśli. 

W dalszym ciągu felietonu autor wciąż podkreśla fakt, że Hajmat jest MIEJSCEM 

mniejszym. Konstatacja ta jednak zostaje wzbogacona o dodatkową uwagę, a miano-

wicie dla każdego HAJMAT będzie czymś innym, każdy, mając inną wrażliwość i inną 

percepcję HAJMATU, widzi go jako miejsce ciut większe lub mniejsze. Niezależnie od 

jego ostatecznych rozmiarów, należy podkreślić, że na podstawie schematu przedkon-

ceptualnego KOWALNE-STAŁE, możemy zaobserwować metaforę konceptualną 

HAJMAT JEST PRZEDMIOTEM KOWALNYM, w przeciwieństwie do OJCZYZNY, 

która jest raczej obiektem STAŁYM. W dalszym ciągu autor podkreśla, że HAJMAT 

jest znacznie bliżej Ślązaka, aniżeli OJCZYZNA, nadto jest bezpośrednio związany 

z sercem Ślązaka, tak więc na tej podstawie możemy zaobserwować funkcjonowanie 

metafor HAJMAT JEST CZĘŚCIĄ CZŁOWIEKA, bazujących na schematach przed-

konceptualnych PRZYWIĄZANIA i BLISKOŚCI. Co ciekawe, sam autor cytowanych 

słów nierzadko słyszy słowa moją ojczyzną jest Śląsk, które dla niego samego nie są do 

końca zrozumiałe, w naszym mniemaniu mogą jednak stanowić pewnego rodzaju amal-

gamat konceptualny łączący cechy tak OJCZYZNY, jak i HAJMATU w jedno wspólne 

pojęcie. Temat ten może stanowić asumpt do dalszych badań nad pojęciem rozumienia 

HAJMATU i OJCZYZNY, tym razem z punktu widzenia teorii amalgamatów poję-

ciowych G. Fauconniera i M. Turnera17. 

Polska – nieojczyna Ślązaków 

I chociaż dla wielu Polaków obrazoburcze będzie stwierdzenie, że Ślązacy nie 

postrzegają Polski jako swojej ojczyzny, to takie są niezaprzeczalne fakty. 

Jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej dopiero od 100 lat. Dla wielu z nas 

ważniejszy jest Hajmat, który od pokoleń jest niezmienny, niż tak zwana ojczyna, 

która dzisiaj jest taka, a jutro będzie inna. Paradoksalnie nie ma w tym grama 

nielojalności względem Polski – raczej doświadczenie i pragmatyzm. Bo 

przecież nie trzeba kochać Polski, aby być jej dobrym i uczciwym obywatelem. 

W ostatnim passusie felietonu Ł. Tudzierza należy zwrócić uwagę, że ponownie stara 

się autor oddzielić pojęcie OJCZYZNY od pojęcia HAJMATU, co sugeruje metaforę 

konceptualną HAJMAT JEST NIEOJCZYZNĄ. Mając na względzie wydarzenia histo-

ryczne, które sytuowały Śląsk na przestrzeni stuleci w ramach Czech, Niemiec i obecnie 

Polski, zdaje się ponownie wychodzić na powierzchnię metafora HAJMAT JEST 

BLISKO, OJCZYZNA JEST DALEKO, bazująca na schematach przedkonceptualnych 

BLISKOŚCI, PRZYWIĄZANIA i KONTAKTU. Zważywszy na historyczny brak 

stałości OJCZYZNY w przypadku Ślązaków, większe przywiązanie mają oni do tego, 

co im jest BLISKIE aniżeli DALEKIE i na tyle niestałe. Co ważne, autor tych słów pod-

kreśla, że większe przywiązanie do HAJMATU nie oznacza w żadnym przypadku całko-

witego odrzucenia OJCZYZNY, z którą nawiązuje on kontakt bardziej pragmatyczny. 

Relacja pragmatyczna z pewnym bytem, ożywionym czy nieożywionym, często jest 

relacją odbieraną w sposób pozytywny, w przeciwieństwie do relacji emocjonalnej, co 

 
17 Zob. Fauconnier G., Turner M., The Way We Think. Conceptual Metaphors and the Mind’s Hidden 

Complexities, Basic Books, New York 2002. 
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zresztą uwidacznia się na powierzchni językowej w wyrażeniach typu zachować zimną 

krew, wykazać się rozsądkiem, być w gorącej wodzie kąpanym, dać ponieść się emocjom 

itd. Stąd słuszne zdaje się stwierdzenie autora, że pomimo braku miłości explicite 

względem Polski, nadal relacja z nią może być pozytywna. 

7. Podsumowanie 

Podsumowując nasze rozważania, wydaje się, że za pomocą przeprowadzonej analizy 

udało się wstępnie ukazać podobieństwa i rozbieżności między pojęciami OJCZYZNY 

i HAJMATU oraz sposobu, w jaki wyraża się relacja z nimi. Jedną z podstawowych 

różnic konceptualnych między oboma pojęciami, którą udało się ukazać na podstawie 

powyższego badania, jest przede wszystkim ich WYMIAR – OJCZYZNA jest większa, 

HAJMAT z kolei prezentuje strukturę znacznie bardziej skomplikowaną: z jednej strony 

jest mniejszy od OJCZYZNY, z drugiej strony jest on TU, tak więc dla Ślązaka jest on 

BLIŻEJ od OJCZYZNY, która jest DALEKO; z trzeciej jeszcze strony choć wiemy, że 

dla Ślązaka MAŁE TO DOBRE, DUŻE TO ZŁE, to nie możemy zapominać o tym, że 

tak naprawdę WYMIARY HAJMATU mogą być różne. Pogłębiona analiza w oparciu 

o znacznie szerszy korpus tekstów autorstwa autochtonów śląskich oraz ankiet wykonanych 

pośród osób deklarujących narodowość śląską lub śląską i polską mogłyby doprowadzić 

do utworzenia wyidealizowanego modelu kognitywnego HAJMATU w oparciu o pojęcie 

WYMIARU i wyróżnienie różnych jego podkategorii. 

Wykorzystane do powyższego celu narzędzia językoznawstwa kognitywnego, w tym 

przede wszystkim teoria metafory konceptualnej M. Johnsona i G. Lakoffa, pozwalają 

w efektywny sposób dotrzeć do tego, jak różne społeczności postrzegają różne lub 

pozornie te same wycinki rzeczywistości pozajęzykowej. Wymagane są oczywiście 

dalsze badania, aby potwierdzić powtarzalność określonych sposobów konceptualizacji 

tak pojęcia OJCZYZNA, jak i pojęcia HAJMAT, lub aby znaleźć kolejne sposoby ich 

postrzegania. Poza dalszą analizą tekstów związanych z OJCZYZNĄ oraz HAJMATEM, 

warto ją rozszerzyć również o inne narzędzia kognitywne. W przedstawionej tutaj 

analizie pojawiła się między innymi możliwość weryfikacji niektórych elementów 

w myśl teorii amalgamatów pojęciowych G. Fauconniera i M. Turnera, co stanowić będzie 

jej przyszłe rozwinięcie. 
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Konceptualizacja pojęcia HAJMAT. Analiza w ujęciu kognitywnym  

Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja sposobu konceptualizacji pojęcia HAJMAT, stanowiącego 

odpowiednik pojęcia OJCZYZNA wśród autochtonicznych mieszkańców województwa śląskiego, zwłaszcza 

osób mieszkających na terenach historycznego Śląska. Aby osiągnąć zamierzony cel, dokonano porównania 

definicji słownikowych pojęć OJCZYZNA oraz HAJMAT, a także wykonano analizę tekstu felietonu 

autorstwa Ł. Tudzierza, autora blogu Tuudi, na temat percepcji pojęcia HAJMAT przez autochtonów śląskich. 

Zważywszy na sposób pojmowania języka oraz jego ciągłej interdependencji od otaczającego świata oraz 

kontekstu językowego, społecznego i kulturowego, analiza opierała się na podstawowych założeniach 

językoznawstwa kognitywnego, ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki kognitywnej R. Langackera 

i teorii metafor konceptualnych M. Johnsona i G. Lakoffa. Wykonane działania pozwoliły wykazać podsta-

wowe podobieństwa i różnice w sposobie konceptualizacji pojęcia OJCZYZNA oraz HAJMAT przez różne 

społeczności językowe i podkreślić dalsze możliwości rozwoju badań nad sposobem konceptualizacji 

przedmiotowych pojęć. 

Słowa kluczowe: językoznawstwo kognitywne, gramatyka kognitywna, metafora konceptualna, hajmat, Śląsk 
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Bartosz Kośny1 

Okiełznanie nonsensu. Logika Dimitrija A. Boczwara 

jako narzędzie semiotycznych analiz 

1. Wprowadzenie 

Niniejsza praca poświęcona jest logice trójwartościowej oraz teorii znaczenia. 
W badaniach teoriopoznawczych oba zagadnienia ściśle się ze sobą łączą. Zadaniem 
logiki jest precyzacja języka i sformalizowanie operacji wynikania. Aby epistemolog 
mógł czynić z tego użytek, musi uprzednio dokonać ustaleń natury filozoficznej, m.in. 
przyjąć jedną z wielu teorii prawdy oraz sposób rozumienia znaków. Ta druga kwestia 
przynależy do obszaru badawczego z pogranicza semiotyki oraz semantyki i stanowi oś 
naszych rozważań. Tekst niniejszy podejmuje temat relacji między wartościami logicz-
nymi a sensownością wyrażeń. Przedstawiamy w tym celu semantykę historycznie 
pierwszego spośród systemów nonsense-logics, czyli trójwartościowego rachunku 
Boczwara (dalej B3). 

Sam formalizm logiczny jest strukturą abstrakcyjną i aprioryczną, natomiast okre-
ślenie wartości zdań w rodzaju Tam biegnie królik albo Dziś pada śnieg wymaga działal-
ności umysłu jakiegoś podmiotu. Centralny ośrodek nerwowy tudzież dowolna materia, 
którą filozofowie są gotowi utożsamić z siedzibą świadomości, operuje na znaczeniach. 
Ta kwestia prowadzi do problemu rozumienia zdań logicznych: skąd podmiot wie, że 
usłyszany zespół dźwięków bądź napis na kartce można poddać operacjom logicznym? 
Które znaki przedstawiają stałe, a które zmienne zdaniowe? 

Przyjęta perspektywa ma charakter semiologiczny. Interesującym nas zagadnieniem 
jest uchwycenie zasad operowania symbolami (oraz ewolucji znaczeń) podczas prowa-
dzenia rachunków logicznych. Przedstawimy argumentację na rzecz tezy, że trójwarto-
ściowość jest przydatnym narzędziem mogącym służyć analizie rozumowań, w które 
wkradło się niepoprawne użycie znaków lub wystąpił problem z ustaleniem ich sensu. 
Omawiamy w tym celu relację między sensem logicznym a znaczeniem w rachunku 
Boczwara. Analizujemy pokrótce dwie orientacje filozofii znaczenia: mentalistyczną 
oraz antymentalistyczną. Po ukazaniu problematyczności pierwszej przechodzimy do 
antymentalizmu i wyrosłej na jego gruncie koncepcji późno-wittgensteinowskiej. Na 
podstawie idei gier językowych formułujemy własną filozofię znaczenia, którą nazy-
wamy teorią gier semiotycznych. 

2. Preliminaria historyczne 

W logice klasycznej obowiązuje zasada biwalencji oraz symetryczna negacja: 
przeciwieństwem zdania fałszywego jest zdanie prawdziwe i na odwrót. Formalizacją 
zespołu tradycyjnie uznanych intuicji logicznych jest klasyczny rachunek zdań (dalej 
KRZ), czyli ekstensjonalny, aksjomatyzowalny system logiczny. Jego początki sięgają 
XIX wieku i badań Gottloba Fregego2. 

 
1 bartosz.kosny@gmail.com, Szkoła Doktorska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 

www.wns.uni.wroc.pl. 
2 Por. Maciejczak M., Filozofia jako krytyka języka. Od Kartezjusza do Dummetta, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 66. 
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W pierwszej połowie XX wieku pojawiło się wiele innych rachunków zdaniowych, 

które podważały niektóre spośród rozwiązań klasycznych: logiki parakonsystentne 

dopuszczały wnioskowanie ze sprzecznego zbioru przesłanek, natomiast systemy Lewisa 

miały na celu sformalizowanie modalności aletycznych3. Chronologicznie pierwsze były 

natomiast logiki wielowartościowe, a właściwie L3, czyli trójwartościowy rachunek 

Łukasiewicza4. Oprócz prawdy i fałszu istniała w nim dodatkowa wartość logiczna – 

możliwość, która przysługiwała zdaniom orzekającym o niezdeterminowanych wyda-

rzeniach przyszłych5. 

Rachunek Boczwara pojawił się niedługo później i stanowił próbę reinterpretacji 

trójwartościowości bez odwołania do ontologii. Nowy kierunek badań wyrósł z pogra-

nicza logiki i filozofii matematyki, zaś dodatkowa wartość zarezerwowana była dla 

sformalizowanych zdań antynomicznych. Intencją Boczwara było uporanie się z antyno-

miami zrodzonymi na gruncie logiki klasycznej i naiwnej teorii mnogości. Szczególne 

zainteresowanie dotyczyło antynomii Russella, który rozpatrzył własności zbioru tych 

zbiorów, które do siebie nie należą. Szybko przekonał się, że sam taki zbiór powinien 

zarazem należeć do siebie, jak i nie należeć6. Twórca B3 widział szansę na uniknięcie 

problemu w utożsamieniu trzeciej wartości logicznej z antynomicznością wyrażenia7. 

Rachunki trójwartościowe miały unieważnić powyższe trudności dzięki symetrycznym 

matrycom negacji oraz przypisaniu zdaniom antynomicznym trzeciej wartości logicznej. 

Wówczas, np. w systemie L3 Łukasiewicza, gdy zmienna p przyjmowała trzecią 

wartość, czyniło tak również wyrażenie złożone p wtedy i tylko wtedy, gdy nie-p8. W ten 

sposób unieważniona została klasyczna kontrtautologia. 

Moh Shaw-Kwei udowodnił później, że takie podejście również prowadzi do anty-

nomii, zaś swój wynik uogólnił na wszystkie skończenie-wielowartościowe rachunki 

Łukasiewicza9. Między innymi z tego powodu logicy powrócili do innych sposobów 

radzenia sobie z antynomiami, wobec czego z nową siłą powrócił problem istoty 

wartości logicznych. Również w naszych rozważaniach uzasadniamy problematyczność 

łączenia antynomiczności wyrażenia z dodatkową wartością logiczną, lecz stosujemy 

argumentację filozoficzną. 

3. Własności metalogiczne rachunku Boczwara 

System B3 to ekstensjonalna logika zdaniowa. Opiera się na podziale formuł na 

sensowne i bezsensowne. Do pierwszej kategorii należą wyłącznie wyrażenia prawdziwe 

lub fałszywe, do drugiej pozostałe, czyli nonsensy. W ich rozróżnianiu przydatny jest 

predykat …jest prawdziwe10. Łatwo się o tym przekonujemy, dokonując podstawień. 

Formułę  

Zdanie „Żuk jest owadem” jest prawdziwe  

 
3 Porębska M., Suchoń W., Elementarne wprowadzenie w logikę formalną, PWN, Warszawa 1991, s. 153. 
4 Tamże, s. 109. 
5 W niniejszym tekście wszystkie nazwy wartości logicznych oraz przykłady zdań podlegających wartościo-

waniu piszemy kursywą. Zdania metaprzedmiotowe piszemy w osobnych wierszach. 
6 Malinowski G., Logiki wielowartościowe, PWN, Warszawa 2006, s. 12-13. 
7 Piróg-Rzepecka K., Systemy nonsense-logics, PWN, Warszawa 1977, s. 7. 
8 Malinowski G., Logika…, dz. cyt., s. 12. 
9 Tamże, s. 75. 
10 Piróg-RzepeckaK., Systemy…, dz. cyt., s. 7. 
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natychmiast poznajemy jako sensowną i prawdziwą, natomiast 

Zdanie „Pomarańczowe ideały gniewnie biegną” jest prawdziwe 

to oczywisty fałsz. Zauważmy, że wyrażenie 

Zdanie „Pomarańczowe ideały gniewnie biegną” jest nonsensem 

ma wartość prawdy. 

W rachunku zdań Boczwara obowiązują dwa rodzaje spójników: zewnętrzne oraz 

wewnętrzne. System B3 można określić jako dwupoziomowy, przy czym podział między 

poziomami jest analogiczny do rozróżnienia języka przedmiotowego od metajęzyka11. 

Typ poziomu zaznaczamy symbolem gwiazdki * przy funktorach zewnętrznych, jej brak 

oznacza funktory wewnętrzne. 

Strukturę B3 przedstawił sugestywnie Malinowski w postaci osobnych matryc 

wewnętrznej i zewnętrznej: 

B3w = ({f, u, t},¬, ↔, →, ˄, ˅, {t})      (1) 

B3z = ({f, u, t},¬*, ↔*, →*, ˄*, ˅*, {t})     (2) 

gdzie f oznacza fałsz, u nonsens, zaś t wartość wyróżnioną – prawdę12. 

Poziom zewnętrzny omawianego systemu funkcjonuje podobnie jak logika klasyczna, 

gdyż unifikuje on trzecią wartość i nieprawdę. Przekonują nas o tym przykłady dwóch 

zewnętrznych spójników z tabeli 1. 

Tabela 1. Matryca zewnętrznej negacji oraz zewnętrznej implikacji 

p ¬*p  →*  f   u   t 

f t f  t   t   t 

u t u  t   t   t 

t f t  f   f   t 

Źródło: 13 

Poziom wewnętrzny B3 natomiast ma strukturę izomorficzną z systemem Kleenego 

K3, który powstał z myślą o sformalizowaniu formuł nierozstrzygalnych14. Wybrane 

wewnętrzne spójniki B3 są opisane w tabeli 2. 

Tabela 2. Matryce wewnętrznej negacji i wewnętrznej implikacji 

p ¬p  → f   u   t 

f t f t   u   t 

u u u u   u   u 

t f t f   u   t 

Źródło: 15 

 
11 Malinowski G., Logiki..., dz. cyt., s. 44-45. 
12 Tamże, s. 46. 
13 Tamże, s. 45. 
14 Tamże, s. 42-43. 
15 Tamże, s. 45. 
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Tak samo jak logika Kleenego, wewnętrzny poziom B3 nie posiada żadnej tauto-

logii16, ponieważ w tabelkach dominuje wartość symbolizowana przez u. Susan Haack 

określiła to zjawisko mianem zaraźliwości trzeciej wartości logicznej17. 

W celu okiełznania epidemii nonsensu Boczwar powołał funktor asercji opisany 

w tabeli 3. 

Tabela 3. Funktor asercji 

p ├p 

f f 

u f 

t t 

Źródło: 18 

Asercja jest funkcją na zbiór klasycznych wartości logicznych (surjekcją). Za jej 

pomocą można zdefiniować spójniki zewnętrzne, co obrazuje tabela 4. 

Tabela 4. Spójniki zewnętrzne 

Definiendum Definiens 
¬*p ¬├p 

p →* q ├p →├q 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Od teorii nonsensu do mentalistycznej teorii znaczenia 

Trzecia wartość logiczna oznacza w B3 zdania pozbawione sensu, co wydaje się 

wysoce intuicyjne. Oprócz prawdy i fałszu, jeśli chcemy poszerzać zbiór wartości 

logicznych, powinniśmy zarezerwować miejsce dla formuł niepoprawnie zbudowanych, 

które mogą wkraść się do procesu wnioskowania choćby na skutek pomyłki. Problemem 

jest sposób identyfikacji formuł, które za taką pomyłkę można uznać. Dla jednych 

logików oznaką bezsensowności wyrażenia była jego niezrozumiałość (chaotyczne 

zbitki liter) lub brak denotacji (słynny przykład Russella Poczwórność pije odkładanie 

z dnia na dzień), dla innych zaś oceny moralne lub imperatywy19. Jak widzieliśmy, według 

Boczwara była to antynomiczność. Inni punkt ciężkości przesuwali z samej antyno-

miczności na samozwrotność formuł. 

Rozważmy klasyczny problem antynomii kłamcy20. Zdanie Jestem zdaniem fałszywym 

jest prawdziwe wówczas, gdy stwierdza własną fałszywość. W ten sposób otrzymujemy 

 
16 Tamże, s. 43. Pozostałe właściwości syntaktyczne logiki B3 omawia Boczwar w swym pierwszym 

artykule na jej temat, Zob. Bochvar D., On the consistency of a three-valued logical calculus, s. 3-12, 

[w:] Jennings R. (red.), Topoi, Volume 3, issue 1, 1984. 
17 Haack S., Logika wielowartościowa, s. 222, [w:] Woleński J. (red.), Filozofia logiki, Wydawnictwo 

SPACJA, Warszawa 1997. 
18 Malinowski G., Logiki…, op. cit., s. 45. 
19 Grodziński E., Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej, PWN, Warszawa 1989, s. 87-88. 
20 Pomijamy tu klasyczne sformułowanie antynomii przez Epimenidesa Ja teraz kłamię, które zawiera terminy 

okazjonalne ja oraz teraz. Antynomię omawiamy w jej zredukowanej, uściślonej formie Jestem zdaniem 

fałszywym. 
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antynomię obowiązującą w logice klasycznej. Istotą problemu jest właśnie samozwrotność 

wyrażenia, na co zwrócił uwagę Stanisław Leśniewski. Jego pomysłem na poradzenie 

sobie z paradoksem było wykluczenie zdań samozwrotnych21 ze zbioru formuł sensow-

nych22. Podobnie uważał Alfred Tarski. W jego teorii prawdy zabronione jest posługi-

wanie się własnym predykatem prawdziwości przez zdania języka przedmiotowego23. 

Gruntowne uzasadnienie filozoficzne takich zabiegów przedstawił filozof Eugeniusz 

Grodziński. Twierdził, że o zdaniu sensownym wolno mówić tylko wówczas, gdy ma 

ono swój przedmiot, bowiem zdanie zawsze wyraża jakąś myśl, a myśl nie może być 

pusta, musi czegoś dotyczyć24. Zdania Mam nowoczesny samochód albo Ocean jest dziś 

niespokojny posiadają jasne odniesienia do rzeczywistości, ich przedmiotami są samo-

chód i ocean. Natomiast zdanie Jestem zdaniem fałszywym ma, wydaje się, jako przedmiot 

samo siebie. Filozof argumentował, że to złudne przekonanie; formuła samoodnośna nie 

może być swym własnym przedmiotem, gdyż w chwili wypowiadania sama nie jest 

jeszcze zakończona, a tym samym jako przedmiot wypowiedzi jeszcze nie istnieje. 

Wyraża zatem sąd bezprzedmiotowy, który jest pozbawiony sensu25. 

Widzimy, że formuła uznana przez Grodzińskiego za nonsensowną jest zupełnie 

zrozumiała. Każdy użytkownik języka polskiego wie, o co chodzi w wyrażeniu Jestem 

zdaniem fałszywym, które różni się od niezrozumiałej zbitki liter pozbawionej znaczenia, 

np. fhtewg. Ta w ogóle nie podlega wartościowaniu. Opisana sytuacja wymaga odróż-

niania nonsensu w sensie logicznym od nonsensu jako pustego komunikatu. 

Filozof rozpatrzył również domniemanego kandydata na następcę antynomii kłamcy, 

czyli wyrażenie 

Zdanie, które teraz wygłaszam, jest nonsensem. 

Z powodu samoodnośności to zdanie jest nonsensowne. Czy wobec tego, skoro jego 

treść właśnie ten fakt stwierdza, można je uznać za prawdziwe? Nie. Formuła uznana za 

nonsensowną z definicji żadnego faktu naprawdę nie stwierdza, a jej treść jest jedynie 

pozorem. Prawdziwe jest dopiero stwierdzenie 

Zdanie „Zdanie, które teraz wygłaszam, jest nonsensem” jest nonsensem. 

Tu mamy bowiem do czynienia z formułą języka wyższego rzędu26. 

Bardziej problematyczne wydaje się zdanie Jestem sądem. Jest samozwrotne, więc 

w świetle koncepcji Grodzińskiego nonsensowne. Z drugiej strony, nie zawiera własnego 

predykatu prawdziwości, więc nie sprzeniewierza się postulatowi Tarskiego. Pojawia 

się następujący trylemat: 

1. Formuła „Jestem sądem” jest prawdziwa. 

2. Formuła „Jestem sądem” jest fałszywa. 

3. Formuła „Jestem sądem” jest nonsensem. 

Jak zinterpretować powyższą sytuację? Z pozoru wybór wartościowania wydaje się 

kwestią arbitralną: przyjęcie rozstrzygnięć Grodzińskiego prowadzi do asercji zdania 3), 
 

21 Zamiennie używamy również terminu samoodnośny. 
22 Jadacki J., Stanisław Leśniewski: geniusz logiki, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2016, s. 255-256. 
23 Grobler A., Prawda, jej namiastki i paradoksy z nimi związane, s. 29, [w:] Ziemińska R. (red.), Przewodnik 

po epistemologii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013. 
24 Grodziński E., Paradoksy semantyczne, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1983, s. 17-18. 
25 Tamże, s. 19. 
26 Tamże, s. 23-24. 
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zaś w zgodzie z Tarskim można uznać asercję 1). W istocie problem sięga głębiej, do 

pytania o teorię znaczenia i odniesienie przedmiotowe zdań. 

Koncepcja Grodzińskiego zakłada, że zrozumiałość wyrażenia nie pociąga z ko-

nieczności istnienia sensownej treści wyrażającej pewną myśl. Filozof pisze27: 

Zdanie sensowne musi wyrażać jakiś sąd, jakąś myśl. Każdy jednak sąd, każda 

myśl musi posiadać jakiś przedmiot, musi być myślą o czymś. Myśl nie mająca 

żadnego przedmiotu, myśl bezprzedmiotowa, nie jest w ogóle żadną myślą (…). 

Wyrażenie mające gramatyczną formę zdania, lecz nie wyrażające myśli, jest 

nonsensem (bezsensem). 

Przedmiotem sądu, przedmiotem myśli może być każda rzecz, każde zjawisko 

fizyczne lub psychiczne, teraźniejsze, przeszłe lub przyszłe (…). 

Przedmiotem myśli może być także pewien byt abstrakcyjny (np. dobro, 

sprawiedliwość, mądrość). 

(…) gdyby myśl wyrażona zdaniem [samozwrotnym] miała przedmiot, to tym 

przedmiotem mogłaby być jedynie sama ta myśl (…). 

Przeciw takiemu rozumowaniu można wytoczyć dwa kontrargumenty. Po pierwsze, 

odniesieniem przedmiotowym zdania samoodnośnego, wbrew powierzchownej semantyce, 

nie musi być samo to zdanie. W przypadku Jestem zdaniem fałszywym odniesieniem nie 

jest uchwytny mentalnie fakt semantyczny, czyli istnienie bądź wypowiedzenie zdania. 

Odniesieniem jest przypisanie sobie wartości logicznej przez to zdanie, czyli akt auto-

wartościowania. Można zatem uznać, że omawiane zdanie odnosi się do funkcji 

przypisania wartości logicznej, której pomyślenie (lub niepełne pomyślenie) ani nie 

sankcjonuje, ani nie unieważnia. 

Po drugie, powyższy cytat wskazuje na mentalistyczną koncepcję znaczenia: zdania 

mają wyrażać myśli lub się do myśli odnosić28. Filozof próbuje zachować rozróżnienie 

między zrozumiałością wyrażeń a ich sensownością logiczną, lecz jego rozwiązanie 

prowadzi do nieintuicyjnego wniosku, że myśl nie może uchwycić sama siebie. Ponadto 

teoria Grodzińskiego ruguje ze zbioru wyrażeń sensownych także te, które orzekają 

o sobie identyczność. W konsekwencji formuła Jestem zdaniem identycznym ze sobą 

zostaje uznana za bezprzedmiotową, mimo że trudno nie uznać prawdziwości formuły 

klasycznego rachunku predykatów Każde zdanie jest identyczne z samym sobą. 

Koncepcja Grodzińskiego niechybnie prowadzi do wniosku, że pierwsze z tych zdań jest 

niezgodne z drugim. Taki skutek wydaje się nieakceptowalny, gdyż problematyzuje 

kategorię identyczności. 

Pokazaliśmy zatem, że rozwiązanie Grodzińskiego ma niepożądane konsekwencje. 

Podobnymi problemami obarczone są inne ujęcia mentalistyczne, np. prowadząca do 

subiektywizmu koncepcja boecjańska29. Wobec tego w zgodzie z Tarskim uznajemy 

 
27 Tamże, s. 18. 
28 Określamy dyskutowaną koncepcję mianem mentalistycznej, gdyż jej sednem jest utożsamienie sensu 

wyrażeń z myślami. Należy zauważyć, że jest to systematyzacja wysoce nieprecyzyjna. Grodziński nie posłu-

giwał się sformalizowaną teorią znaczenia, lecz raczej podążał za własną intuicją. Na potrzeby naszych rozważań 

dokonujemy stosownej rekonstrukcji jego pojmowania idei znaczenia, gdyż we współczesnej epistemologii 

i filozofii logiki stanowi ona kategorię fundamentalną. 
29 Maciejczak M., Filozofia jako…, dz. cyt., s. 16-17. 
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formułę 1). Czy tym samym wyjaśniliśmy, czym jest nonsens logiczny? Bynajmniej. 

Nakreśliliśmy jedynie ogólne ramy związku między pojęciami znaczenie i nonsens. 

Poniżej przechodzimy do sedna: krótko omawiamy gry językowe Wittgensteina i prezen-

tujemy autorską koncepcję gier semiotycznych oraz użytek, jaki czyni z logiki Boczwara. 

To pozwoli uściślić sens nonsensu. 

5. Gry semiotyczne 

W niniejszym artykule nie ma miejsca na prezentację choćby najciekawszych filozo-

ficznych teorii znaczenia, jakich wiele w łonie filozofii analitycznej. Przedstawiliśmy 

tylko koncepcję wybitnego myśliciela – Grodzińskiego, który zmaga się z antynomiami, 

równocześnie reprezentując zdroworozsądkowy, lecz błędny pogląd, jakoby znaczenie 

wyrażenia to była jakaś myśl. Przeciwstawiamy temu podejściu antymentalizm par 

excellence, tzw. późną filozofię Ludwiga Wittgensteina30. 

W dziele „Dociekania filozoficzne” Wittgenstein opisał koncepcję gier językowych 

oraz teorię, która głosi, że znaczeniem słowa jest sposób jego użycia31. Austriacki filozof 

dokonał interpretacji ludzkiej komunikacji, uwzględniając jej pluralistyczny charakter. 

W tym ujęciu to niezliczona ilość gier językowych związanych ze sposobami życia 

określa znaczenie używanych pojęć32. 

Krytycy Wittgensteina uważali, że choć idea gier językowych jest inspirująca, brak 

jej teoretycznego usystematyzowania33. Nasz pomysł na uściślenie tej koncepcji wyznacza 

droga wskazana przez badacza myśli wittgensteinowskiej Krzysztofa Rottera, który 

zauważył, że już Frege posługiwał się metaforą znaku jako figury w grze (cyfry i litery 

niczym bierki szachowe)34. Niniejszym zwracamy uwagę na fundamentalną rolę znaku 

we wszelkich sytuacjach komunikacyjnych35, które dalej nazywać będziemy grami. 

Nasza teoria zakłada, że należy uwypuklić wagę nośników znaczenia w procesie 

komunikacyjnym. Tym nośnikiem są źródła fenomenów semiotycznych, czyli material-

nie utrwalone napisy, wydawane odgłosy lub zapamiętane sekwencje ruchów, które są 

określone przez społecznie uznane schematy. Ogólnie nazywamy tę grupę znakami. 

Zamiast o grze językowej, co obarczone jest wszelkimi problemami drugiej filozofii 

Wittgensteina, będziemy mówić o grze semiotycznej, czyli zespole reguł operowania 

znakami36. Znaczenie to ruch w danej grze, czyli wypadkowa dobranych znaków 

tworzących zbiór i reguł przekształcania tego zbioru. 
 

30 Tamże, s. 133-137. 
31 Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa 2000, s. 34. 
32 Maciejczak M., Filozofia jako…, dz. cyt., s. 141. 
33 Por. Wolniewicz B., Wstęp, s. XXIV-XXVI, [w:] Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa 

2000. 
34 Rotter K., Problem niejasności językowych w drugiej filozofii Wittgensteina i gramatyce krytycznej 

Schachtera, s. 292, [w:] Pelc J. (red.), Studia semiotyczne, XXV, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 

2004. 
35 Zauważał to również sam Wittgenstein, a słynna szachownico-podobna siatka opisywana symbolami liter 

stanowi wyjściowy przykład jego „Dociekań”. Znaki nie odgrywają w tej wizji roli fundamentalnej, gdyż mogą 

być dowolnie dobierane do danych gier. Ponadto sceptycyzm filozofii późno-wittgensteinowskiej przejawia się 

w braku sformalizowanego opisu gier językowych. Por. Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, dz. cyt., s. 37-

38, 52-53. 
36 Niezależnie od nas właśnie Rotter dostrzegł skuteczność perspektywy semiologicznej w uściślaniu koncepcji 

gier językowych, zwłaszcza w opisie ich nawarstwiania. Jego analiza mówi jednak o znakach, a nie jak nasza, 

o zbiorach znaków. Pojęcie zbioru jest istotne z powodu bagażu narzędzi matematycznych, jakie może 

zaoferować teorii znaczenia. Zob. Rotter K., Problem niejasności językowych…, dz. cyt., s. 305. 
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 Teoria gier semiotycznych pozwala łatwo zorganizować rozmaite aspekty użycia 

słowa znaczenie. Antymentalistyczny charakter posługiwania się symbolami w zgodzie 

z zasadami jest łatwy do pogodzenia z opisem użycia społecznego: reguły gier semio-

tycznych i zbiory symboli to produkty ewolucji społecznej. Nie trzeba pytać: skąd wiemy, 

co znaczy quineowskie gavagai? Jego znaczenie powstało w wyniku zapotrzebowania 

pewnej społeczności. Poznać to znaczenie to mieć odpowiednie wyobrażenie w danej 

sytuacji. Rzecz jasna nie istnieje jedno identyczne wyobrażenie wspólne wszystkim 

przedstawicielom danego gatunku czy członkom gry semiotycznej (a przynajmniej nie 

sposób tego dowieść, gdyż zawartość umysłu jest sferą niemożliwą do upublicznienia). 

Nie sposób nawet sprawdzić, na ile podobne mogą to być wyobrażenia, choć w podsta-

wowych przypadkach (pojęcia drzewa, krowy, chleba) można założyć takie podobień-

stwo, choćby z powodu podobieństwa środowisk dorastania członków danej społeczności 

(podstawowe wyrazy odnoszą się do obiektów towarzyszących wychowywaniu dzieci). 

 Aby poprawnie przedstawić wspólnotę semantyczną grup ludzkich, tj. powód, dla 

którego w ogóle możliwa jest komunikacja, trzeba opisać pojęcia znaków i reguł. Znaki 

jako fenomeny są niemal identyczne w wyniku niedoskonałości ludzkiego postrzegania, 

które pomija minimalne różnice, np. między egzemplarzami literki k zapisanymi różnymi 

czcionkami. Wobec tego drobne odstępstwa od schematu nie są istotne. Dopiero rozu-

mienie reguł operowania symbolami trzeba wyjaśnić. Ludzie posiadają różne reprezen-

tacje świata, być może też wyobrażenia uwarunkowane postrzeżeniem tych samych grup 

symboli różnią się istotnie (słynny przykład z ciągiem liter truskawka, czyli znakiem 

konkretnego owocu, który jeden człowiek wyobraża sobie z szypułką, drugi bez niej). 

Mimo wszystko komunikacja następuje i na przekór częstym nieporozumieniom i ogólnej 

niedoskonałości umożliwiła stworzenie komputerów, rakiet i całej cywilizacji. Jak jest 

możliwa ta precyzja? Odpowiedź jest następująca: zazwyczaj znak nie podlega jednej 

jedynej regule użycia (w pewnej sytuacji używamy oprócz formalizmu teorii mnogości 

symbolu 1, by opisać ilość elementów zbioru, innym razem symbol stanowi nazwę 

miejsca na podium olimpijskim, czemu towarzyszy nomenklatura sportowa). Reguł 

zawsze jest kilka, zaś ich kumulacja ogranicza dowolność interpretacji znaków. 

 Znaczenie zbioru znaków jest wyznaczone w danej grze semiotycznej. Gry mogą 

ewoluować. Tak dochodzi do procesu abstrahowania: konkretne użycie zespołu znaków 

w dobrze znanych grach (które powstają w wyniku powtarzających się sytuacji życio-

wych, np. podczas zdobywania pożywienia) ulega zmianie, gdy nowe reguły zostają 

dodane lub zmienia się stare. Tak też dotychczasowe rozumienie linii ułożonej z kamieni, 

co oznaczało granicę między terytoriami wypasania bydła, można przenieść na rozu-

mienie tych samych kamieni jako symbolu granicy między wioskami. 

Możliwa jest również sytuacja, w której kilka gier się zazębia. Tak się dzieje w opisy-

waniu rozgrywki szachowej: trzeba uwzględnić nie tylko zasady obowiązujące szachistów, 

ale również zasady gramatyki języka naturalnego. Sam zestaw słów w rodzaju Dama c8 

bije pionki nie jest czytelnym opisem. 

6. Nonsens w grze semiotycznej 

Gry semiotyczne to rozmaite sytuacje komunikacyjne, spośród których przynajmniej 

część może zostać sformalizowana do postaci teorii naukowych albo systemów aksjo-

matycznych. Dla takich gier konieczne są reguły logiczne, które umożliwiają wartościo-

wanie logiczne rozpatrywanych wyrażeń. 
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Rachunek Boczwara uważamy za jedną z możliwych formalizacji radzenia sobie z 

nonsensem, czyli z niepoprawnym użyciem zespołu znaków w danej grze37. Logika 

klasyczna odpowiada na pytanie o prawdziwość lub fałszywość formuł. Natomiast B3 

wychodzi naprzeciw problemom epistemologii: co w sytuacji, gdy do wnioskowania 

wkradnie się błąd? Jeśli jest to błąd materialny, wystarczy kategoria fałszu. Jeśli jednak 

błąd wynika z niepoprawnego operowania symbolami, trzecia wartość logiczna staje się 

cennym narzędziem analizy. Trafnym wynalazkiem Boczwara jest wspomniana zaraźli-

wość nonsensem: jeśli raz użyjemy nieporwanego zespołu znaków, wszystkie formuły 

zawierające ów zespół (a więc nadzbiory) staną się nonsensowne. 

Wracając do trylematu: w przyjętej tu perspektywie asercja zdania 3) byłaby wyma-

gana, gdyby zbiór liter alfabetu łacińskiego ułożony w kolejności Jestem sądem sprze-

niewierzał się regułom operowania znakami alfabetu w zazębieniu przynajmniej38 trzech 

gier. Mowa o rachunku B3, gramatyce języka polskiego oraz zasadzie Tarskiego. Zespół 

znaków nie został uszeregowany wbrew wskazanym zespołom reguł, zatem można 

uznać Jestem sądem za zdanie poprawnie o sobie orzekające. Natomiast Jestem zdaniem 

fałszywym sprzeniewierza się regule Tarskiego, wobec czego przypisujemy mu trzecią 

wartość logiczną. 

7. Podsumowanie 

Praca niniejsza jest skrótowym opisem przemyśleń autora nad teorią znaczenia i semio-

tyką. Stanowi również wniosek z badań nad trójwartościowością logiczną. Literatura 

przedmiotu wymienionych dziedzin jest olbrzymia, jednak to dorobek drugiej filozofii 

Wittgensteina oraz zapoznanie z rachunkiem Boczwara ukierunkowały autora w stronę 

poszukiwania powiązań między wielowartościowością logiczną i teorią znaczenia. 

Przedstawiliśmy tezy, w świetle których znaczenie jest określone w danej grze 

semiotycznej poprzez obowiązujące reguły i zespół używanych znaków. Gry mogą się 

zawierać jedna w drugiej lub zazębiać. Zaprezentowany tekst zdaje sprawę z powiązania 

między trójwartościowością w B3 a sensownością formuł logicznych. Dodatkowa 

wartość formalizuje wnioskowanie zawierające niepoprawne użycie znaków. 

Zaprezentowana teoria wymaga oczywiście rozwinięcia i dodatkowej argumentacji. 

Niniejszy tekst jest jedynie jej ogólnikową prezentacją. Mamy nadzieję, że wyda się on 

Czytelnikom równie obiecujący jak autorowi. 
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Okiełznanie nonsensu. Logika Dimitrija A. Boczwara jako narzędzie 

semiotycznych analiz 

Streszczenie 

Praca prezentuje wyniki badań nad logiką wielowartościową i teorią znaczenia. Autor argumentuje, że obie 

dziedziny ściśle się ze sobą łączą, zwłaszcza na gruncie rachunku Boczwara B3, gdzie trzecia wartość 

logiczna dotyczy zdań nonsensownych. 

Omówione zagadnienia zilustrowano problemami charakterystycznymi dla filozofii logiki, za punkt wyjścia 

biorąc antynomię kłamcy. Logiczna analiza tejże oraz innych zdań samoodnośnych uwypukliła różnicę 

między sensownością logiczną formuły a jej zrozumiałością dla użytkowników języka naturalnego. W pracy 

zaprezentowano mentalistycznie zorientowaną próbę interpretacji tego spostrzeżenia oraz wskazano jej 

wady. Następnie omówiono antymentalistyczną teorię znaczenia Wittgensteina, na podstawie której przed-

stawiono autorską teorię gier semiotycznych, w świetle której znaczenie to wypadkowa reguł gry oraz 

operowania znakami tworzącymi zbiór. W ostatniej partii tekstu pokazano zastosowanie nowej teorii do 

wyjaśnienia różnicy między antynomicznością a bezsensownością wyrażeń. 

Słowa kluczowe: antynomia kłamcy, gry językowe, trójwartościowość 
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Jarosław Marek Spychała1 

Śmierć jako ucieczka z więzienia i modus uprawiania 

filozofii w Platońskim „Fedonie” 

1. Wprowadzenie 

Artur Schopenhauer w swoim traktacie zauważa: Śmierć jest właściwym geniuszem 

inspirującym filozofię lub jej drogowskazem i dlatego Sokrates definiował ją jako 

θανάτου μελέτη. Bez śmierci trudno byłoby nawet filozofować2. Grecki termin θανάτου 

μελέτη można rozumieć jako „ćwiczenie się w umieraniu” lub „kontemplację śmierci”. 

Niemiecki filozof nawiązuje tu do słynnej wypowiedzi Sokratesa, który z kolei w Pla-

tońskim dialogu „Fedon” stwierdził: Zdaje się, że ci, którzy się z filozofią zetknęli jak 

należy, niczym innym się nie zajmują, jak tylko tym, żeby umrzeć i nie żyć3. Wypowiedź 

Sokratesa wywołuje zdziwienie Simiasza i Kebesa, bohaterów dialogu, ale i u współ-

czesnego odbiorcy może budzić niejakie zaskoczenie – udając się na studia filozoficzne 

raczej nie śmierci tam szukamy. Nie wykluczone, że wypowiedź ta miała właśnie 

„szokować”, „dziwić”, gdyż jak powiada to w innym miejscu Platon: To stan bardzo 

znamienny dla filozofa: dziwić się4, co później powtórzy Arystoteles, mówiąc: Dzięki 

bowiem dziwieniu się ludzie obecni, jak i pierwsi myśliciele, zaczęli filozofować5. Jednak 

na plan pierwszy dialogu wysuwa się nie zagadnienie filozoficznego zdziwienia, lecz 

śmierci i to ona staje się „osią fabularną” dialogu. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie dwóch aspektów roli „toposu śmierci” 

w dialogu „Fedon”. Po pierwsze, dokonana zostanie analiza enigmatycznej wypowiedzi 

Sokratesa, która pozwoli uchwycić jej filozoficzny sens, w myśl którego „ćwiczenie się 

w umieraniu” jest sposobem uprawiania filozofii, „narzędziem” filozofowania6. Po 

drugie, przeprowadzona analiza kompozycji „Fedona” dowiedzie, że w celu prowa-

dzenia rozważań o śmierci Platon zastosował w dialogu praktycznie wytyczne swojej 

własnej teorii komponowania mitów, zarysowanej w II i III księdze „Państwa”. 

Rozważania pozwolą jednocześnie na wskazanie argumentów na rzecz poglądu, iż 

Platon nie tylko nie stara się oderwać filozofię od szeroko rozumianej literatury, lecz 

przeciwnie, świadomie sięga po środki literackie dla realizacji celów filozoficznych. 

 
1 Collegium Civitas w Warszawie. 
2 Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, tom II, przeł. Garewicz J., Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 1995, s. 660-661. Na temat wpływu „strachu przed śmiercią” na rozwój religii i filozofii zob.: Tillich 

P., Męstwo bycia, przeł. Bednarek H., Wydawnictwo Rebis, Poznań 1994. 
3 Platon, Fedon, 64 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 635. 
4 Platon, Teajtet, 155 D, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom II, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 351. 
5 Arystoteles, Metafizyka, I, 982 B, przeł. Leśniak K., Wydawnictwo PWN, Warszawa 1983, s. 8 (= Arystoteles, 

Metafizyka, I, 982 B, przeł. Leśniak K., [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom II, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 2009, s. 620). W innym przekładzie – Arystoteles, Metafizyka, tom I, 982 B, przeł. Żeleźnik T., 

Wydawnictwo KUL, Lublin 1996, s. 14: Albowiem pod wpływem zdziwienia ludzie zarówno dziś oddają się 

filozofowaniu, jak i kiedyś zaczęli to czynić. 
6 Problem ten podejmowałem już częściowo w popularnonaukowej monografii: Spychała J.M., Mali rebelianci, 

Wydawnictwo TAKO, Toruń 2020, s. 121-125. 
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2. Platona stosunek do poetów i mitologii 

Prawdopodobnie to za sprawą swojej „Poetyki” Arystoteles stał się filozofem na ogół 

kojarzonym z narodzinami teoretycznej refleksji nad literaturą. Tymczasem podwaliny 

tej refleksji znajdują się w już „Państwie” Platona, ale fakt ten zdaje się pozostawać 

niedostatecznie zauważany. Przypomina to trochę sytuację z przytoczoną wyżej myślą 

o tym, że „zdziwienie jest początkiem filozofii”, którą również kojarzy się najczęściej 

z Arystotelesem, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ona od Platona.  

Zauważalna w literaturze przedmiotu skłonność uznawania Arystotelesa za twórcę 

teorii literatury jest też prawdopodobnie skutkiem upowszechnionego obrazu Platona 

jako tego, który wyrzucił poetów ze swojego idealnego państwa. Taki wizerunek Platona 

pokutuje do dziś w literaturze i skutkuje brakiem zainteresowania dla Platona jako 

„literata”. Platon występuje jako „ten zły”, jako „barbarzyńca”, który odrzuca poezję 

jako niezdolną dotrzeć do prawdy lub zdolną zepsuć dusze ludzkie.  

Sprawa ta jednak nie jest jednoznaczna i dlatego rozpocznę moje rozważania od 

kwestii stosunku Platona do poetów i mitologii, który jest zgoła bardziej złożony niż 

zwykło się uważać, i co ważniejsze, znajduje to konkretne odzwierciedlenie w kompo-

zycji dialogów. 

Dyskusja nad stosunkiem Platona do poetów i mitów rozpościera się w polskiej 

literaturze między artykułem „Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa” Alfreda 

Gawrońskiego7 i polemicznym tekstem Henryka Benisza pt. „Dlaczego Platon nie 

wykluczył poetów z Państwa?”8. Tytuły artykułów dokładnie oddają stanowiska obu 

autorów. W literaturze naukowej9 upowszechnił się pogląd Gawrońskiego i podobnie 

przebija on również w publikacjach popularnonaukowych10. Tymczasem, na co wskazuje 

Benisz, Platon nie odcina się radykalnie od poezji. 

Spróbuję prześledzić sprawę u źródła. Otóż Platon jako jeden z pierwszych greckich 

myślicieli daje w II i III księdze „Państwa” systematyczny wykład teorii literatury. 

W ramach tych rozważań pojawia się Platońska krytyka poezji jako sztuki naśladowczej, 

niezdolnej przybliżyć człowieka do poznania prawdy. Jednak mimo tych zastrzeżeń 

filozof wskazuje na możliwe zastosowanie poezji w procesie wychowawczym i można 

odnieść wrażenie, że w projektowanym przez niego państwie idealnym jest też miejsce 

i na poezję. 

Jednak kulminacyjny moment tej krytyki następuje w ostatniej, X księdze „Państwa”, 

gdzie Platon ustami Sokratesa porównuje poetę do malarza i powiada:  

Nieprawdaż, więc już sprawiedliwie możemy się do niego przyczepiać i postawić 

go jako odpowiednik obok malarza. On przecież podobny do niego i tym, że 

 
7 Gawroński A., Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?, Teksty, 4, 1980, s. 25-51. Później Gawroński 

wydał ten tekst jako rozdział książki o tym samym tytule: Gawroński A., Dlaczego Platon wykluczył poetów z 

Państwa?, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1984. 
8 Benisz H., Dlaczego Platon nie wykluczył poetów z Państwa?, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, nr 14, 2008, 

153-172. 
9 Bartol K., Wypędzić poezję, wygnać poetów. Współczesne interpretacje Platońskiego postulatu, Poznańskie 

Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (39), 2012, s. 13-30. 
10 Brożek B., W poszukiwaniu geniuszu, Tygodnik Powszechny, 19.04.2015, https://www.tygodnik 

powszechny.pl/w-poszukiwaniu-geniuszu-27643 (data dostępu: 17.06.2022); Kapela J., Oskarżam Szczepana 

Kopyta, Krytyka Polityczna, 7 maja 2016: https://krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/oskarzam-

szczepana-kopyta/ (data dostępu: 17.06.2022). 
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lichotę tworzy w porównaniu do prawdy, i tym, że z takim samym pierwiastkiem 

w duszy ludzkiej obcuje, a nie z tym, który jest najlepszy11.  

Z tego względu Platon-Sokrates podejmuje radykalną decyzję:  

Wobec tego słusznie byśmy go nie mogli przyjąć do państwa, w którym by dobre 

prawa miały rządzić, bo on rozbudza i karmi ten [nierozumny i leniwy, i sprzy-

jający tchórzostwu – przyp. J.M.S.] pierwiastek duszy, i potęguje go, a gubi 

pierwiastek myślący. Zupełnie tak, jakby ktoś w państwie wzmagał na siłach 

element ciemny i wydawał państwo w jego ręce, a sympatyczniejszych ludzi 

wytracał. To samo, powiemy, robi i poeta-naśladowca; on w duszy każdego 

poszczególnego człowieka zaszczepia zły ustrój wewnętrzny, folguje temu 

i schlebia, co jest poza rozumem w duszy, i nie potrafi rozróżnić ani tego, co 

większe, ani tego, co mniejsze, tylko jedno i to samo raz uważa za wielkie a raz 

za małe. Widziadła tylko wywołuje, a od prawdy stoi bardzo daleko12.  

A w następnym zdaniu tego akapitu filozof dopowiada: Ale jeszcześmy przeciw takiej 

sztuce nie wytoczyli najcięższego zarzutu. To, że ona potrafi psuć nawet ludzi przy-

zwoitych, z jakimiś nielicznymi wyjątkami, to chyba rzecz najstraszniejsza13. Odbiorca 

Platońskiego dialogu, słuchacz-czytelnik, musi być bardzo zaskoczony rozwojem 

wypadków, bo jeszcze w księdze II i III mógł odnieść wrażenie, że poezja w „okrojonej” 

formie zostaje w państwie, a teraz słyszy, że poeci nie zostaną do tego państwa nawet 

wpuszczeni, że uznani zostaną za wręcz niebezpiecznych. I przypuszczalnie to właśnie 

ta wypowiedź Platona zaważyła na jego wizerunku „barbarzyńcy”, który „wzgardził” 

poezją.  

Tymczasem „ostatnie słowo” Platona w tej kwestii pada nieco dalej, gdy ustami 

Sokrates dodaje on:  

Więc to – dodałem – niech za nami przemawia, kiedy sobie przypomina my, że 

jednak słusznieśmy ją wtedy wygnali z państwa, skoro taka jest. Tak nam rozum 

dyktował. Ale powiedzmy jej jeszcze coś na pożegnanie, aby nas nie miała za 

ludzi nieokrzesanych i bez kultury, bo między filozofią i sztuką poetów jakoś od 

dawna są niesnaski. To „głośno szczekają psy na pana” i „ten mędrców tłum 

chce Zeusa brać za łeb” i „subtelne mędrki z nich, a jeść nie mają co” i niezli-

czone inne ustępy, to są dokumenty świadczące o dawnym przeciwieństwie między 

poezją a filozofią. Ale mimo to niech już padnie to słowo, że gdyby poezja, obli-

czona na przyjemne uczucia, i gdyby naśladownictwo umiało jakoś racjonalnie 

uzasadnić to, że powinny istnieć w państwie dobrze urządzonym, to my byśmy je 

z przyjemnością przyjęli. Przecież my sobie zdajemy sprawę z tego, że ulegamy 

ich czarowi. Ale byłby to grzech zdradzać to, co się wydaje prawdą. Tak jest, 

przyjacielu – czy i ty nie czujesz uroku poezji, szczególniej, jeśli na nią patrzysz 

poprzez Homera?14  

Widać zatem, że Platon nie chce kategorycznie odrzucić poezji. Niewątpliwie zało-

żenia jego własnej filozofii przyjmowane konsekwentnie każą mu poznawczą wartość 
 

11 Platon, Państwo, 605 A, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 320. 
12 Platon, Państwo, 605 B-C, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 320. 
13 Platon, Państwo, 605 C, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 320. 
14 Platon, Państwo, 607 A-D, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 322. 
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poezji kwestionować, ale „w sercu”, jeśli można tak się wyrazić, filozof nie umie 

zaprzeczyć jej urokowi. Władysław Witwicki w komentarzu do tego passusu stwierdza:  

Zawstydził się Platon tej konsekwencji sam przed sobą. I nie był z niej zado-

wolony. Wybacza komediopisarzom ich dawne i stałe zaczepki pod adresem 

filozofów i gotów, wbrew wszystkiemu, co mówił, otworzyć dla poezji bramy 

państwa, tylko pragnąłby znaleźć jakieś racjonalne usprawiedliwienie dla jej 

istnienia i działania. Boi się jej i chciałby, żeby się ludzie bronili od wpływu 

poezji, powtarzając sobie stale, że to jest coś tylko na niby, a nie na serio15.  

I ten komentarz Witwickiego zdaje się – w moim odczuciu – dobrze ujmować sens 

Platońskich wypowiedzi.  

Warto może jeszcze przy tej okazji wspomnieć słowa Juliusa A. Eliasa, który 

odnosząc się do dyskutowanych słów Platona, stwierdza:  

Platon jest jednym spośród największych tego typu poetów, a w swoich mitach 

znalazł własną obronę poezji. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że ją wspiera, 

ponieważ, jak mówi: „my sami zdajemy sobie sprawę z jej czaru” („Państwo” 

X, 607 C)16. 

W uzupełnieniu do uwag Witwickiego i Eliasa należy także przypomnieć, że Platon 

wskazał racjonalne zastosowanie dla poezji i zaprezentował je we wspomnianych 

księgach II i III. Tam właśnie, przy okazji omawia procesu wychowania strażników, 

którzy mają bronić państwa, filozof zauważa, że strażnicy powinni być odważni, aby nie 

uciekać z pola bitwy podczas walki w obronie ojczyzny. Stąd Platon ustami Sokratesa 

wywodzi, że mity, za pomocą których będą wychowywani przyszli strażnicy, nie mogą 

zawierać przerażających opisów Hadesu, bo mogłyby napawać żołnierzy lękiem przed 

śmiercią i w konsekwencji czynić ich skłonnymi raczej do ucieczki podczas bitwy niż 

walki z poświęceniem swojego życia. I tu filozof przytacza obficie wersy m.in. z Homera, 

które w sercach obrońców państwa mogą siać taki lęk, że będą skłonni raczej do ucieczki 

niż do ofiarnej walki17. Strażnicy wychowani na takich mitach będą się obawiać nie tyle 

przeciwnika, ile losu, który może spotkać ich po śmierci. Z tego względu podczas 

tworzenia mitów mających kształcić strażników, trzeba brać pod uwagę to, co należy 

mówić i jak należy mówić (ἅ τε λεκτέον καὶ ὡς λεκτέον)18.  

Te uwagi Platona korespondują z początkiem dialogu, w którym Kefalos wyraża 

obawy o to, co może mu się przytrafić po śmierci, wskazując jednocześnie, że źródło 

jego obaw znajduje się w mitach:  

Bo musisz wiedzieć, Sokratesie, że jak człowieka zaczynają nachodzić myśli 

o śmierci, wtedy się w serce zaczyna wkradać obawa i troska o rzeczy, o które 

się człowiek przedtem nie troszczył i nie obawiał. Z jednej strony te bajki – jak 

się to mówi – o tym, co się dzieje w Hadesie, że ten, co tu ludziom krzywdę robił, 

 
15 Platon, Państwo, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 322, przypis 8. 
16 Elias J.A., Plato's defence of poetry, The Macmillan Press Ltd, London 1984, s. 238 – przeł. Spychała J.M. 

Cytat z „Państwa” przytoczony przez Eliasa tłumaczę z angielskiego, aby zachować spójność wypowiedzi. 
17 Platon, Państwo, 386 A-387 C, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 81-82. 
18 Platon, Państwo, 392 C, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 89. 
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musi tam pokutować; człowiek się dotąd z tych rzeczy śmiał, a teraz one mu 

duszę zawracają, czy to aby nie prawda19. 

 W przekładzie Witwickiego pojawia się zwrot te bajki – jak się to mówi, który 

niejako deprecjonuje wartość treści opowiadanych historii. Tymczasem tekst grecki jest 

bardziej neutralny i mowa w nim o λεγόμενοι μῦθοι, czyli o „mitach, które są opo-

wiadane”. Innymi słowy, mowa jest tu prawdopodobnie o mitach, które potencjalnie – 

według Platona – mogą być źródłem lęku przed śmiercią, i które to mity są przedmiotem 

krytyki w II i III księdze ze względu na swój „lękotwórczy” charakter. 

Uwagi Platona wskazują zatem nie tyle na to, że chce on „wyrzucić” poetów 

z państwa, ile że ewentualnie zamierza „wyrzucić” te passusy z ich dzieł (z mitów), które 

mogłyby osłabiać wolę walki strażników. Więcej, filozof nie kwestionuje przydatności 

mitów w instytucjonalnym wychowywaniu, przeciwnie, wyznacza im ważną rolę w tym 

procesie. Mówiąc jeszcze inaczej, Platon nie tylko nie zamierzał pozbywać się mitów 

(poetów) ze swojego państwa, lecz przeciwnie, zamierzał się nimi posługiwać, aby 

kształcić społeczeństwo (można oczywiście dyskutować o tym, na ile tak pojęte kształ-

cenie jest bardziej manipulacja i indoktrynacją społeczeństwa niż edukacją). 
Niezależnie od powyższego, nawet pobieżna lektura dialogów pokazuje, że Platon 

doskonale orientuje się w literaturze greckiej, której przedstawicieli chętnie cytuje i wplata 
w tok własnych wywodów. 

Platon jednak nie ograniczył się tylko do cytatów z literatury czy snucia teoretycz-
nych rozważań na temat zastosowania mitów w procesie wychowawczym. Filozof, nie 
czekając na powstanie idealnego państwa, stosuje swoje teorie na temat „obróbki” 
mitów już w dialogach. Można się o tym przekonać na przykładzie mitu o pierścieniu 
Gygesa, który Platon przytacza w „Państwie”, aby wyjaśnić pojęcie sprawiedliwości20. 
Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że znamy wcześniejszą wersję tego mitu przeka-
zaną przez Herodota i na tej postawie możemy stwierdzić, co Platon zmienił w tym 
micie, chociaż tym mitem nie będę się tu szczegółowo zajmował21. 

Platońską praktykę „obróbki mitów” następująco charakteryzuje grecka badaczka 
Dimitra Mitta:  

…Platon posługuje się mitami (tradycyjnymi lub „pierwszego pojawienia 
się”22), aby uzupełnić swoje ściśle filozoficzne prawdy – ale nigdy jako bytami 
autonomicznymi lub im równymi, po prostu po to, by wzmocnić swoje wywody 
siłą estetyczną. Filozof naśladował czar szaty starożytnej filozofii lub mitologii 
i komponował mity w staroświecki sposób i zgodnie z wyobrażeniami swoich 
„narodowych” poetów, aby przedstawić te ze swoich idei, które opierają się na 
wiedzy nie do końca czystej. Taka „filozofia mityczna” – ten termin ukuty został 
przez niemieckiego filozofa Schellinga – może być uważana za odstępstwo od 
filozoficznego objaśniania per se23.  

 
19 Platon, Państwo, 330 C-D, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 16-17. 
20 Platon, Państwo, 359 C-360 D, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 52-53. 
21 Herodot, Dzieje, I 6-13, przeł. Hammer S., Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2008, s. 21-23. 
22 Określenie „first appearing” występujące w tekście oryginalnym oddałem za pomocą wyrażenia „pierwszego 

pojawienia się”, które nie brzmi po polsku zgrabnie, ale zdaje się trafnie oddawać intencję autorki. Jak bowiem 

rozumiem, Mitta ma tu na myśli mity, których nie znamy z tradycji okresu przed-platońskiego, i które pojawiają 

się po raz pierwszy u Platona. Może to sugerować, że Platon sam stworzył te mity. 
23 Mitta D., Reading Platonic Myths from a Ritualistic Point of View: Gyges’ Ring and the Cave Allegory, [w:] 

Kernos, nr 16 (2003), s. 133, przeł. J.M. Spychała. 
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Mitta, idąc dalej tym tropem, zwraca uwagę, że Platon nawiązuje w swoich dialogach 

nie tylko do mitologii, którą wedle swoich potrzeb adaptuje, lecz sięga także do tradycji 

praktyk kultowych, które poddaje analogicznym zabiegom:  

Jeśli jednak Platon waloryzował potencjał mitu, co było przedmiotem badań 

zarówno na poziomie ogólnym i teoretycznym, jak i w ramach poszczególnych 

narracji mitycznych w jego tekstach filozoficznych – to sądzimy, że w ten sam 

sposób inkorporował swoją wiedzę o rytuałach dramatycznych. Zarówno mity, 

jak i praktyki kultowe były dobrze znane zarówno tym, którzy wierzyli, jak i tym, 

którzy byli sceptyczni wobec ówczesnych tradycji religijnych24. 

Ostatnia uwaga greckiej badaczki przemawia za tym, że Platon interesował się nie 

tylko treścią mitów, ale również formą ich szeroko rozumianego odtwarzania, odgry-

wania, tak jak to miało miejsce na przykład podczas wtajemniczeń w misteria z Eleusis 

czy ogólnie podczas praktyk religijnych. 

Na Platoński stosunek do mitów należy spojrzeć również z perspektywy ewolucji 

filozofii antycznej. Kwestia relacji między mitologią a narodzinami filozofii, relacji między 

mitem a filozofią, a w szczególności opozycja mit-słowo (mythos-logos) doczekała się 

w nauce obszernej literatury. Nie wchodząc w szczegóły tej ważnej historycznej dyskusji, 

warto tylko wspomnieć, że do ukonstytuowania się w nauce poglądu o przeciwstawnym 

charakterze relacji mythos-logos przyczynił się niemiecki badacz Wilhelm Nestle, który 

poglądy utrzymane w tym duchu zaprezentował w swoim monumentalnym dziele „Vom 

Mythos zum Logos” („Od mitu do logosu”)25. W perspektywie tej publikacji początki 

filozofii jawią się jako prymat logosu nad mythosem, jako przejście od myślenia mitolo-

gicznego – mythos (ὁ μῦθος) do myślenia racjonalnego – logos (ὁ λόγος). Za Nestlem 

poszli także inni badacze i tak pogląd ten przyjął się i ugruntował w nauce. 

Należy jednak odnotować, że choć Nestle uważany jest za ojca tego stanowiska, to 

jednak intuicja ta była obecna już u myślicieli wcześniejszych, a impuls do takiego 

rozumienia początków filozofii dał Arystoteles w „Metafizyce”:  

Tales (…) twierdzi, że woda jest zasadą. (…) Zapewne doszedł do tego wniosku 

na drodze obserwacji, że pożywienie jest wilgotne i że samo ciepło powstaje 

z wilgoci i dzięki niej żyje (a to, z czego coś powstaje, jest zasadą wszystkich 

rzeczy). Na podstawie tego oraz faktu, że nasiona wszystkich rzeczy mają 

wilgotną naturę, powziął myśl, że woda jest naturalnym początkiem wszystkich 

rzeczy wilgotnych26. 

Abstrahując od tego, na ile Arystoteles wiernie oddaje poglądy Talesa, a na ile 

przypisuje mu własne rozumienie świata, jest jasne, że Tales zostaje tu przedstawiony 

jako ten, który odchodzi od mitologicznej tradycji rozumienia zjawisk przyrodniczych. 

Podobnie na początki greckiej filozofii patrzył Hegel, który podkreślał, że pierwsi 

filozofowie zerwali właśnie z poetyckim, pełnym bóstw, obrazem świata:  

 
24 Mitta D., Reading Platonic Myths from a Ritualistic Point of View: Gyges’ Ring and the Cave Allegory, [w:] 

Kernos, nr 16 (2003), s. 133-134, przeł. J.M. Spychała. 
25 Nestle W., Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die 

Sophistik und Sokrates, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1940. 
26 Arystoteles, Metafizyka, 983 B, przeł. Leśniak K., Wydawnictwo PWN, Warszawa 1983, s. 11. 
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W ogóle można już było zauważyć u Talesa, Anaksymandra itd., że ze słońca, 

księżyca, ziemi i gwiazd czynili oni rzeczy i przedstawiali je w rozmaity sposób 

(…). Wszystkie ich wyobrażenia takich przedmiotów zawierają tę wspólną 

cechę, że za ich sprawą przyroda zostaje odbóstwiona (entgöttert). Wyrugowali 

oni poetycki obraz przyrody, który wszystkiemu, co dla odmiany teraz uchodzi 

za pozbawione życia, przypisywali właściwe życie, ewentualnie również dozna-

wanie wrażeń i, jeśli kto chce, w ogóle pewien byt na sposób bytu świadomości. 

Ściągają oni w dół ten pogląd poetycki, zastępując go poglądem prozaicznym. 

Słońce zostaje wzięte jako rzecz materialna, taka, za jaką my je uważamy, nie 

jest już żywym bogiem; te przedmioty są dla nas samymi tylko rzeczami, 

przedmiotami zewnętrznymi wobec ducha, pozbawionymi ducha. Rzeczy można 

wyprowadzić z myślenia. Istotnym rezultatem tego myślenia jest to, że przepędza 

ono takie przedmioty, wyobrażenia o tym, co można nazwać boskim, poetyckimi, 

z całym bagażem towarzyszącego temu zabobonu – zniża to do tego, co nazywa 

się naturalnymi rzeczami27.  

W innym miejscu Hegel wyjaśnia, co przesądza o filozoficznym charakterze 

poszukiwań Talesa:  

Proste twierdzenie Talesa jest (…) filozofią dlatego, że zmysłowa woda jest 

w nim wzięta nie w swojej szczególności, w swojej przeciwstawności wobec innych 

przyrodniczych żywiołów i rzeczy, lecz jako myśl, w której wszystkie rzeczywiste 

rzeczy rozpływają się i zawierają – jest więc ona ujęta jako ogólna istota28. 

W podobnym duchu co Hegel wypowiada się również Nietzsche: Wartość myśli 

Talesa – także po stwierdzeniu jej niedowiedlności – polega raczej na tym, że owa myśl 

miała być z założenia niemityczna i niealegoryczna29. 

Podsumowując nieco wybiórczo przytoczone opinie, istotę przejścia od mitu do 

logosu trafnie, jak mi się wydaje, scharakteryzował Władysław Tatarkiewicz:  

W okresie przednaukowym stosunkowo najbliższymi nauki byli poeci kosmo-

goniczni i przedstawiciele umiejętności praktycznych. Ale pierwsi ujmowali 

zagadnienia wyłącznie mitologicznie, a drudzy wyłącznie technicznie, więc nie 

uprawiali jeszcze nauki. Aż wreszcie kiedyś nastąpiło wśród Greków przejście 

od mitów i umiejętności do nauk: jak się zdaje, nastąpiło w VI wieku. Późniejsi 

Grecy wskazywali na Talesa jako na tego, który tego przejścia dokonał30.  

Tatarkiewicz kontynuuje: Toteż Grecy uważali Talesa za przywódcę swej filozofii. 

Jeżeli w czym leżała zasługa Talesa, to w postawieniu pytania, a nie w odpowiedzi, jaką 

nań dał31. Innymi słowy, narodziny filozofii są niewątpliwie związane z zyskiwaniem 

 
27 Hegel G.W.F., Wykłady z historii filozofii, tom I, przeł. Nowicki F., Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994, 

s. 458-459. 
28 Hegel G.W.F., Wykłady z historii filozofii, tom I, przeł. Nowicki F., Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994, 

s. 242. 
29 Nietzsche F., Filozofia w tragicznej epoce Greków, [w:] Nietzsche F., Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. 

Baran B., Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993, s. 117. 
30 Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1983, s. 23. 
31 Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1983, 26. 
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logosu na znaczeniu, ale nie jest to proces gwałtownego zerwania z mitologią, w której 

wychowywali się i funkcjonowali także filozofowie. 

Współcześnie badacze są raczej zdania, że takie postrzeganie rozwoju antycznej 

filozofii jako opozycja mit-logos jest zbytnim uproszczeniem i powoli odchodzi się od 

poglądów Nestlego, jak pokazuje to Mikołaj Domaradzki32. Wspomniany powyżej przy-

kład mitu o pierścieniu Gygesa zdaje się to dobrze obrazować – Platon nie odcina się od 

tradycyjnej mitologii, lecz ją adaptuje i przerabia na potrzeby własnego dyskursu filozo-

ficznego, o czym pisze expressis verbis właśnie we wspomnianej II i III księdze „Państwa”. 

Dodać jeszcze należy, że Platońskie rozróżnienie na to, „co należy mówić i jak należy 

mówić” (ἅ τε λεκτέον καὶ ὡς λεκτέον) ma także konsekwencje dla kompozycji jego 

utworów. Wszystko wskazuje na to, że filozof w swoich dialogach chciał oddziaływać 

na odbiorcę nie tylko mitami (treścią), lecz także sposobem opowiadania tych mitów 

(formą), a więc tym, co działo się „na scenie” dialogu. Można przypuszczać, że Platon 

poprzez zachowanie głównych bohaterów i opisy miejsc, w których się znajdują, chciał 

w oczach odbiorców uwiarygodniać treść przytaczanych przez siebie mitów czy 

poglądów, co można zaobserwować na przykładzie dialogu „Fedon”33. 

3. Treść dialogu „Fedon”: filozofia jest ćwiczeniem się w umieraniu 

Dialog „Fedon” jest jednym z tzw. dialogów diegematycznych, czyli dialogów 

opowiadanych, których bohaterowie właśnie opowiadają o zdarzeniach minionych, 

relacjonują to, co stało się „kiedyś” – w odróżnieniu od dialogów dramatycznych, czyli 

tych, których akcja dzieje się „teraz”.  

Dialog „Fedon” rozpoczyna się spotkaniem tytułowego bohatera z Echekratesem. 

Fedon przy okazji spotkania chce dopytać Echekratesa o okoliczności śmierci Sokratesa, 

ponieważ Echekrates był obecny przy egzekucji filozofa, która odbyła się „kiedyś”. 

I tak Echekrates relacjonuje Fedonowi, że w dzień egzekucji Sokratesa wszyscy 

przyjaciele przybyli wczesnym rankiem pod gmach sądowy, w którym odbywał się 

proces, blisko więzienia34. Następnie udali się razem do celi, w której była już obecna 

Ksantypa. Żona filozofa tak bardzo lamentowała, że Sokrates nakazał, aby jednak odpro-

wadzić ją do domu.  

Sokrates, zasiadłszy na łóżku, począł rozprawiać o bliskim związku przykrości i przy-

jemności. Podzielił się z obecnymi opinią, że zarówno filozof, jak i każdy, kto poważnie 

traktuje filozofię, zechce pójść za nim, tj. Sokratesem, na śmierć35. Jego wypowiedź zasko-

czyła przyjaciół, którzy przygnębieni niechybną egzekucją Sokratesa nie byli w stanie 

pojąć, co filozof ma na myśli. Stąd nalegali na Sokratesa, aby rozwinął im tę myśl w taki 

sposób, żeby mogli zrozumieć jej przesłanie. Sokrates przystał na ich prośbę i rozpoczął 

swój wywód. Przy tej okazji padła również główna teza dialogu, którą w dalszej części 

swoich wywodów filozof jeszcze rozwijał i argumentował za jej słusznością.  

 
32 Domaradzki M., Filozofia antyczna wobec problemu interpretacji. Rozwój alegorezy od przedsokratyków do 

Arystotelesa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, s. 73. 
33 Warto może wspomnieć, że dialog „Fedon” nie jest tu przykładem odosobnionym. Podobny zabieg 

kompozycyjny, polegający na „symetryczności” treści rozmów bohaterów z układem scenicznym, można 

odnaleźć w innych dialogach, np. w „Państwie”, „Fajdrosie” czy „Menonie”. 
34 Platon, Fedon, 59 C-E, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 629. 
35 Platon, Fedon, 61 B-E, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, 

s. 631-632. 
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Całość wywodów Sokratesa zbudowana jest na kanwie metafory ciała pojętego jako 

więzienie duszy, które to więzienie ogranicza możliwości poznawcze duszy. Sokrates 

wskazuje też pochodzenie tej metafory – po wygłoszeniu swojej mowy powiada on: jak 

mówią wtajemniczeni (ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων)36. Uściślając tłuma-

czenie Witwickiego, trzeba by to zdanie oddać następująco: „jak mówi się za wtajemni-

czonymi” lub „jak powtarza się za wtajemniczonymi”. Sokrates nie wyjaśnia, kto 

dokładnie o tym mówi, ale termin μεμυημένων sugeruje, że źródłem tych wypowiedzi 

są osoby wtajemniczone w misteria. Można przypuszczać, że chodzi tu o wtajemniczo-

nych w misteria z Eleusis, ale można też wykluczyć, że w grę mogą tu wchodzić także 

rytuały orfickie, które Platonowi były znane na co zdaje się wskazywać dialog „Kratylos”37. 

A oto jak Sokrates przedstawia swoje poglądy:  
[63 E] … ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς 

βούλομαι ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοι 

φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ 

διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν μέλλων [64 A] 

ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα 

οἴσεσθαι ἀγαθὰ ἐπειδὰν τελευτήσῃ. πῶς ἂν 

οὖν δὴ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία τε καὶ 

Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. 

κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς 

ἁπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς 

ἄλλους ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ 

ἀποθνῄσκειν τε καὶ τεθνάναι38. 

[63 E] …Ja się przed wami przecież, przed 

sędziami muszę usprawiedliwiać, że słuszność 

mam, kiedy myślę, że człowiek, który 

naprawdę spędził życie na filozofii, będzie 

dobrej myśli przed śmiercią i będzie się tam 

największego dobra [64 A] spodziewał po 

śmierci; a jakim sposobem tak być może, 

spróbuję wam, Simiaszu i Kebesie, wykazać. 

Zdaje się, że ci, którzy się z filozofią zetknęli 

jak należy, niczym innym się nie zajmują, jak 

tylko tym, żeby umrzeć i nie żyć39. 

 

Pogląd Sokratesa zdumiewa jego przyjaciół. Nie chodzi przy tym o same okolicz-

ności, w których Sokrates wypowiada swój pogląd, lecz także o to, że tego typu przeko-

nanie przeczy potocznym odczuciom – chyba się nie pomylę, mówiąc, że nikt z ludzi, 

ani młodych, ani starych, nie chce dobrowolnie umierać40. Przeciwnie, gdy śmierć się 

zbliża, ludzie zazwyczaj bronią się przed nią do ostatnich chwil. Tymczasem Sokrates 

nie tylko nie broni się przed śmiercią, lecz ją w pełni akceptuje, czeka na nią, a nawet 

w pewien sposób się jej domaga. Stąd zdumienie przyjaciół, które zmusza Sokratesa do 

tego, aby im bliżej wyjaśnił, co kryje się za jego zaskakującą wypowiedzią:  

 

 

 

 
36 Platon, Fedon, 81 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 664. 
37 Platon, Kratylos, 400 C, przeł. Brzostowska Z., Wydawnictwo RW KUL, Lublin 1990, s. 70-71 (= Platon, 

Kratylos, 400 C, przeł. Stefański W., Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1990, s. 19). 
38 Wszystkie cytaty greckie z dzieł Platona według wydania: Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford 

University Press, 1903. 
39 Platon, Fedon, 63 E-64 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, 

s. 635. 
40 Sokrates z dialogów Platona postępuje jednak inaczej – nie boi się śmierci, jest na nią gotowy, a nawet 

zachęca innych do przyjęcia podobnej postawy życiowej – Platon, Gorgiasz, 526 D-E, przeł. Witwicki W., [w:] 

Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 448-449: Więc nie dbam o zaszczyty, które tak ceni 

ludzki tłum, prawdy szukam i będę się starał istotnie, ile tylko potrafię, i żyć jak najlepiej i kiedy umrzeć 

przyjdzie, umrzeć. A namawiam i wszystkich innych ludzi, jak tylko mogę, i ciebie przede wszystkim, tak, jak ty 

mnie, do życia takiego, jak moje… 
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[66 D] ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται ὅτι, εἰ 

μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσθαι, [66 E] 

ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ 

θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα: 

[66 D] Tylko tę mamy wskazówkę, istotnie, 

że jeśli kto z nas pragnie kiedy poznać coś 

w sposób czysty, [66 E] musi się od ciała 

wyzwolić i samą duszą oglądać rzeczywistość 

samą41.  

 

Dla rozmówców nie jest dostatecznie jasne, dlaczego ludzie mieliby się wyzwolić 

od/z ciała, żeby móc cokolwiek poznać. Sokrates zatem wyjaśnia dalej, powiadając, że 

dusza:  

 
[65 C] … λογίζεται δέ γέ που τότε κάλλιστα, 

ὅταν αὐτὴν τούτων μηδὲν παραλυπῇ, μήτε 

ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις 

ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅτι μάλιστα αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν 

γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, καὶ καθ᾽ ὅσον 

δύναται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἁπτομένη 

ὀρέγηται τοῦ ὄντος. 

[65 C] …A ona bodaj że wtedy najpiękniej 

rozumuje, kiedy jej nic z tych rzeczy oczu nie 

zasłania: ani słuch, ani wzrok, ani ból, ani 

rozkosz, kiedy się, ile możności, sama w sobie 

skupi, nie dbając wcale o ciało, kiedy, ile 

możności, wszelką wspólność, wszelki 

kontakt z ciałem zerwie, a sama ręce do bytu 

wyciągnie42.  

 

W przeciwnym wypadku, gdy dusza postępuje inaczej:  

 
[65 B] … πότε οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ἡ ψυχὴ τῆς 

ἀληθείας ἅπτεται; ὅταν μὲν γὰρ μετὰ τοῦ 

σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον ὅτι τότε 

ἐξαπατᾶται ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

[65 B] …Więc kiedyż – mówi tamten – dusza 

dotyka prawdy?43 Bo jeśli próbuje oglądać 

coś z pomocą ciała, widać, że ono ją wtedy 

w błąd wprowaǳa44. 

 

Sokrates wyjaśnia dalej rozmówcom, że uwolnienie się duszy od ciała ma miejsce 

w chwili śmierci. Dzieje się tak dlatego, że:  

 
[64 C] … ἆρα μὴ ἄλλο τι ἢ τὴν τῆς ψυχῆς 

ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο 

τὸ τεθνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς 

ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ σῶμα 

γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ 

σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν 

εἶναι; ἆρα μὴ ἄλλο τι ᾖ ὁ θάνατος ἢ τοῦτο; 

[64 C] …Może to nic innego, jak 

uwolnienie się duszy od ciała? Umieranie to 

jest to, że ciało uwolnione od duszy staje się, 

z osobna, ciałem samym w sobie, a z osobna 

znowu dusza wyzwolona z ciała sama 

istnieje dla siebie. Może śmierć to nic 

innego, jak to właśnie?45 

 

Z tych powodów, zdaniem Sokratesa, filozofom nie pozostaje nic innego jak postąpić 

w ten sposób: 

 

 

 
41 Platon, Fedon, 66 D-66 E, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, 

s. 640. 
42 Platon, Fedon, 65 C, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 639. 
43 Wszystkie wytłuszczenia w tekście Spychała J.M. 
44 Platon, Fedon, 65 B, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 638. 
45 Platon, Fedon, 64 C, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 636. 
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[82 D] SOKRATES: …οἱ φιλομαθεῖς [82 E] 

ὅτι παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ 

φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ 

σώματι καὶ προσκεκολλημένην, 

ἀναγκαζομένην δὲ ὥσπερ τοῦ εἱργμοῦ διὰ 

τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι᾽ 

αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην, καὶ 

τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι δι᾽ 

ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ 

δεδεμένος συλλήπτωρ [83 A] εἴη τοῦ 

δεδέσθαι, – ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσιν οἱ 

φιλομαθεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ 

φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα 

παραμυθεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, 

ἐνδεικνυμένη ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν 

ὀμμάτων σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὤτων 

καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ 

τούτων μὲν ἀναχωρεῖν, ὅσον μὴ ἀνάγκη 

αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν 

συλλέγεσθαι καὶ ἁθροίζεσθαι 

παρακελευομένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ 

ἀλλ᾽ [83 B] ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅτι ἂν νοήσῃ αὐτὴ 

καθ᾽ αὑτὴν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τῶν ὄντων: ὅτι δ᾽ 

ἂν δι᾽ ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὂν ἄλλο, μηδὲν 

ἡγεῖσθαι ἀληθές: εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον 

αἰσθητόν τε καὶ ὁρατόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν 

τε καὶ ἀιδές. 

[82 D] SOKRATES: …Ci, którzy kochają 

naukę, [82 E] poznają, że filozofia duszę ich 

znajduje po prostu związaną i przyrosłą do 

ciała, i przymuszoną oglądać byty przez ciało 

niby przez kraty więzienia: dusza ich nie 

może patrzeć sama przez się i w tej 

ciemnocie swojej wije się i widzi, jak 

straszne jest to więzienie, w którym ją żądze 

trzymają, a sam więzień pomaga własne 

zacieśniać [83 A] kajdany – więc, jak 

mówię, poznają miłujący naukę, że filozofia 

w tym stanie duszę ich znajduje, i zaczyna jej 

ciche, dobre słowa szeptać, wykazując, że 

błędu pełne jest poznanie przez oczy i pełne 

błędu owo przez uszy, i przez inne wrażenia 

zmysłowe, i radzi jej oddalić się od nich, o ile 

tylko ich koniecznie używać nie trzeba, 

a samej w sobie się zebrać i skupić i nikomu 

innemu nie wierzyć, [83 B] jak tylko sobie 

samej, kiedy sama w sobie jakiś byt sam 

w sobie dostrzeże. A co by za czyimś 

pośrednictwem dostrzegła, tu takie, a tam 

inne, tego niech za żadną prawdę nie uważa. 

Takim jest wszystko to, co zmysłami 

dostrzegalne i widzialne, a to, co ona sama 

widzi, to umysłem tylko pojęte i pozbawione 

postaci46. 

 

W powyższej wypowiedzi Sokrates nie kwestionuje faktu, że zmysły (wzrok, słuch 

itd.) są dla człowieka źródłem informacji o otaczającym go świecie, zaznacza jednak, że 

informacje pozyskane na tej zmysłowej drodze są błędne i nie pozwalają poznać świata 

takim, jakim on jest, a więc tym samym nie pozwalają poznać prawdy. Sokrates nazywa 

zmysły wprost kajdanami duszy, które ograniczają jej wolność i możliwości poznawcze. 

Dodać tu jednak należy, że terminy użyte w powyższym fragmencie mają nieco szersze 

znaczenie. Otóż terminy „więzień” (ὁ δεδεμένος)47 i „kajdany” (τοῦ δεδέσθαι)48 pochodzą 

od czasownika δέω, który oznacza tyle co: wiązać, pętać, krępować, przywiązywać, ale 

także: opętać, omamić, oczarować, przeszkadzać, uniemożliwiać. Innymi słowy, owego 

„zakucia w kajdany” nie należy rozumieć tylko dosłownie jako osoby skutej kajdanami 

i łańcuchami, lecz także szerzej, w kierunku „życia w iluzji”, „życia w śnie”, „życia 

w fikcji”49. Inaczej mówiąc, ograniczenia poznawcze człowieka są bardziej „zdradliwe”, 

gdyż nie zawsze można je dostrzec z taką samą łatwością, z jaką dostrzega się materialne 

kajdany, w które są zakuci więźniowie. Jeszcze inaczej – można być więźniem, wcale 

 
46 Platon, Fedon, 82 D-83 B, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, 

s. 666. 
47 Platon, Fedon, 82 E, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 666. 
48 Platon, Fedon, 83 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 666. 
49 Ten odcień semantyczny wybrzmi w metaforze snu Platona: Platon, Państwo, 476 C, przeł. Witwicki W., 

Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 222, s. 181. 
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o tym nie wiedząc, a wręcz przeciwnie, można być więźniem, będąc przekonanym, że 

się jest wolnym.  

W tej sytuacji Sokrates widzi tylko jeden sposób na uwolnienie się duszy z kajdan 

ograniczeń zmysłowych, a jest nim uprawianie filozofii:  

 
[83 B] ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν 

ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου 

ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ 

ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων καθ᾽ ὅσον 

δύναται, λογιζομένη ὅτι, ἐπειδάν τις σφόδρα 

ἡσθῇ ἢ φοβηθῇ ἢ λυπηθῇ ἢ ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν 

τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾽ [83 C] αὐτῶν ὧν 

ἄν τις οἰηθείη, οἷον ἢ νοσήσας ἤ τι ἀναλώσας 

διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ πάντων μέγιστόν τε 

κακῶν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει καὶ οὐ 

λογίζεται αὐτό. 

[83 B] Otóż temu wyzwoleniu dusza 

prawdziwego filozofa sądzi, że się sprzeciwiać 

nie trzeba; wstrzymuje się więc od rozkoszy 

i żądz, i cierpień, i obaw, ile tylko może, licząc 

się z tym, że gdy się ktoś gwałtownie cieszy 

lub boi, lub martwi, lub pożąda, ten nie tę 

wielką szkodę ponosi, o [83 C] której mógłby 

ktoś myśleć, że oto zachoruje albo jakieś 

pieniądze straci przez swoje żądze, ale szkodę, 

która jest największa ze wszystkich nieszczęść 

i niepowetowana; dozna jej, a wcale jej nie 

weźmie w rachubę50. 

 

Sokrates przyjmuje tu postawę, którą można by określić mianem ascezy, polegającej 

na unikaniu skrajności zarówno w swoich pragnieniach, jak i w swoich odczuciach. Tak 

rozumiana asceza jest jednak zaledwie pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia 

pełni filozoficznego poznania. Nie wystarczy bowiem odrzucenie poznania zmysłowego, 

zakwestionowanie siły poznawczej zmysłów. Owa asceza musi uzyskać swoje mistyczne, 

eschatologiczne dopełnienie. To dopełnienie dokonuje się na drodze umierania, a więc 

całkowitego zerwania więzów z ciałem, czyli „wyzwolenia” (τῇ λύσει)51. Tylko śmierć 

prowadzi duszę w miejsce, gdzie może ona poznać prawdę w sposób czysty, niezakłó-

cony, niezmącony ciałem. W miejscu tym dusza „jest szczęśliwa” (εὐδαίμονι εἶναι)52 

i boska. A opisuje to Sokrates następująco:  

 
[81 A] SOKRATES: οὐκοῦν οὕτω μὲν 

ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀιδὲς 

ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τε καὶ ἀθάνατον καὶ 

φρόνιμον, οἷ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ 

εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ 

φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων 

κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, 

ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων, 

ὡς ἀληθῶς τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ θεῶν 

διάγουσα; 

[81 A] SOKRATES: Nieprawdaż, dusza 

o tych znamionach w dziedzinę podobną do 

niej odchodzi: bezpostaciową, boską, 

skończoną, nieśmiertelną i rozumną, dokąd 

przyjdzie i będzie szczęśliwa; skończy błędną 

wędrówkę i wyzbędzie się bezmyślności 

i obaw, i żądz dzikich, i innych nieszczęść 

ludzkich i, jak mówią wtajemniczeni, 

naprawdę resztę czasu między bogami 

spędzi53. 

 

 

 

 

 

 
50 Platon, Fedon, 83 B-C, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 666. 
51 Platon, Fedon, 83 B, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 666. 
52 Platon, Fedon, 81 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 664. 
53 Platon, Fedon, 81 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 664. 
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Myśl tę Sokrates uzupełnia w jeszcze jednym miejscu: 

 
[80 D] SOKRATES: ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀιδές, 

τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον 

γενναῖον καὶ καθαρὸν καὶ ἀιδῆ, εἰς Ἅιδου ὡς 

ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, 

(…) 

[80 E] ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν 

τοῦ σώματος συνεφέλκουσα, ἅτε οὐδὲν 

κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, 

ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη 

αὐτὴ εἰς ἑαυτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο – τὸ 

δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα 

καὶ τῷ ὄντι [81 A] τεθνάναι μελετῶσα 

ῥᾳδίως: ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη θανάτου; 

 

[80 D] SOKRATES: No, a dusza to 

bezpostaciowe przecież, to, co w inne 

miejsce, takie samo jak ono, odlatuje, 

szlachetne i czyste, i bezpostaciowe, na 

tamten świat, doprawdy, do dobrego 

i rozumnego boga odchodzi, (...) 

[80 D] jeśli się [dusza – przyp. J.M.S.] 

oderwie czysta i żadna cząstka ciała się z nią 

nie wlecze, bo ona nic wspólnego z nim nie 

miała za życia dobrowolnie, tylko uciekała 

odeń i skupiała się sama w sobie, i wciąż o to 

dbała – a to nic innego nie znaczy, tylko że 

filozofowała jak należy i starała [81 A] się 

rzeczywiście umrzeć lekko – to czyż to nie 

jest właściwa troska o śmierć?54 

 

Podsumowując, zdaniem Sokratesa-Platona, filozof winien dążyć do śmierci, gdyż 

stanowi ona dla niego dobro. Śmierć bowiem jest oddzieleniem się duszy od ciała, dzięki 

czemu filozof będzie mógł poznać prawdę, której poznanie jest nadrzędnym celem jego 

działalności – filozofowania. W „Fedonie” zatem Platon utrzymuje, że człowiek jest 

„więźniem” (ὁ δεδεμένος)55, który jest skrępowany „kajdanami” (τοῦ δεδέσθαι)56 – tym 

„więzieniem” (τοῦ εἱργμοῦ) dla „duszy” (ἡ ψυχή) jest „ciało” (τὸ σῶμα) – i że dusza 

musi się na drodze „śmierci, umierania” (ὁ θάνατος, τὸ τεθνάναι) z tego „ciała-więzienia” 

uwolnić, bo właśnie „śmierć jest uwolnieniem duszy od ciała” (τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ 

σώματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι)57, śmierć jest właśnie „wyzwoleniem” 

(ἡ λύσις). Dzięki temu wyzwoleniu dusza może poznać „prawdę” (ἡ ἀλήθεια) i „stać się 

szczęśliwa” (εὐδαίμονι εἶναι)58. 
Można zatem powiedzieć, że dialog „Fedon” jest inkorporacją Platońskiej teorii mitów, 

jest mitem o śmierci pozbawionym przerażających obrazów życia pozagrobowego. Jest 

mitem, który przedstawia śmierć jako coś „pozytywnego”, jako szansę na szczęście. 

4. Forma dialogu „Fedon”: dusza jest uwięziona w ciele tak jak Sokrates 

jest uwięziony w celi 

Dialog „Fedon” rozgrywa się niejako na dwóch „scenach”. Pierwsza „scena” to 

miejsce spotkania Fedona z Echekratesem. Druga „scena” to cela więzienna, w której 

toczy się większa część dialogu. Wraz z opowiadaniem Echeratesa słuchacz-czytelnik 

przenosi się do więzienia, a wraz z rozpoczęciem się wywodów Sokratesa słuchacz-

czytelnik zaczyna rozumieć, że dusza człowieka zamknięta jest w ciele-więzieniu. 
Dialog „Fedon” pozwala się opisać jako dialog „symetryczny”, a owa „symetrycz-

ność” polega na zgodności formy dialogu z jego treścią. Można wręcz powiedzieć, że 

 
54 Platon, Fedon, 80 D-E, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, 

s. 663-664. 
55 Platon, Fedon, 82 E, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 666. 
56 Platon, Fedon, 83 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 666. 
57 Platon, Fedon, 64 C, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 636. 
58 Platon, Fedon, 81 A, przeł. Witwicki W., [w:] Platon, Dialogi, tom I, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 664. 
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dialog ten jest modelowym przykładem zastosowania wytycznych, których stosowanie 

Platon zalecał przy pisaniu mitów wychowawczych, a zwłaszcza tego: co należy mówić 

i jak należy mówić (ἅ τε λεκτέον καὶ ὡς λεκτέον)59. 

Mówiąc jeszcze inaczej, Sokrates opowiada o tym, że ludzka dusza jest zamknięta 

w ciele-więzieniu i jednocześnie on sam jest zamknięty w więzieniu. Dusza jest uwięziona 

w ciele w myśl poglądu Platona-Sokratesa tak samo jak Sokrates jest uwięziony w celi 

na scenie dialogu. Dalej – dusza człowieka pozna prawdę dopiero wtedy, gdy opuści na 

drodze śmierci ciało-więzienie i tak samo Sokrates/filozof pozna prawdę, gdy opuści na 

drodze śmierci (egzekucji) więzienie w Atenach.  

Nie można zupełnie wykluczyć, że wskazywana przeze mnie powyżej symetrycz-

ność (zgodność treści wywodów Sokratesa z układem scenicznym dialogu) jest efektem 

przypadkowym, niezamierzonym przez samego Platona. Chciałbym jednak przywołać 

świadectwo, które może być pośrednim argumentem na rzecz słuszności moich 

przypuszczeń. A mam tu mianowicie na myśli świadectwo Flawiusza Filostratos, który – 

jak się wydaje – posłużył się analogicznym zabiegiem, co Platon w „Fedonie”.  

Filostratos w „Żywocie Apolloniosa z Tyany” zawarł scenę mowy do więźniów, 

którą Apollonios wygłasza, znajdując się właśnie w więzieniu60. Apollonios w scenie tej 

przemawia do zrezygnowanych, pogodzonych z losem więźniów, którzy gotowi są 

popełnić samobójstwo, byleby tylko zakończyć swoje cierpienie. Mowa Apolloniosa 

zmienia ich nastawienie i powstrzymuje od popełnienia samobójstwa, a tym samym 

chroni przed śmiercią. Mowę do więźniów można zatem uznać za rodzaj historii przy-

należnej do tzw. katalogu cudów, a więc opowieści charakterystycznych dla antycznego 

modelu biografii tzw. boskiego męża (θεῖος ἀνήρ)61.  

Niezależnie jednak od powyższego, uwagę zwracają słowa Apolloniosa, który powiada: 

My, ludzie pozostajemy cały czas w więzieniu, które nazywa się życiem (οἱ ἄνθρωποι ἐν 

δεσμωτηρίῳ ἐσμὲν τὸν χρόνον τοῦτον, ὃς δὴ ὠνόμασται βίος)62. Zarówno zatem 

kontekst sceniczny (przebywanie w więzieniu), jak i treść wypowiedzi Apolloniosa (życie 

jest więzieniem) wskazują na podobieństwa z dialogiem „Fedon”. Być może zatem tekst 

Filostratosa należy uznać za pośredni argument na rzecz słuszności mojej interpretacji 

dialogu „Fedon”, skoro platonik posłużył się analogicznym zabiegiem.  
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Śmierć jako ucieczka z więzienia i modus uprawiania filozofii w Platońskim 

„Fedonie” 

Streszczenie 

Artykułu omawia dwa aspekty roli „toposu śmierci” w dialogu „Fedon”. Po pierwsze, filozofia pojmowana 

jest przez Sokratesa jako „ćwiczenie się w umieraniu” czy „kontemplacja śmierci” (θανάτου μελέτη). Tak 

pojęta filozofia jest realizacją postulatu poznawania prawdy w sposób „niezmącony” cielesnością. Tak długo 

jak dusza poznaje świat za pomocą zmysłów (ciała) błądzi i aby poznać prawdę musi się od ciała uwolnić, 

co dokonuje się dopiero na drodze śmierci. Z tego powodu filozof pragnie śmierci, bo ona pozwoli poznać 

mu prawdę, a poznanie prawdy jest celem filozofii.  

Po drugie, przeprowadzona analiza kompozycji „Fedona” dowodzi, że w celu prowadzenia rozważań o śmierci 

Platon zastosował w dialogu praktycznie wytyczne swojej teorii komponowania mitów zarysowanej w II 

I III księdze „Państwa”. Przejawia się to w dwójnasób. Z jednej strony filozof rozprawia o śmierci tak, aby 

nie tylko nie „straszyć” swoich rozmówców śmiercią, lecz nawet napawać ich odwagą w obliczu śmierci 

(postulat usuwania „lękotwórczych” opisów Hadesu z mitów wychowawczych). Z drugiej strony Platon dla 

uwiarygodnienia swoich poglądów, iż śmierć jest najwyższym dobrem dla filozofa, gdyż pozwala mu się 

uwolnić z więzienia, którym dla duszy jest ciało, osadza dyskusję w realiach więziennej celi. Tam, Sokrates 

oczekujący na śmierć, nie tylko nie boi się egzekucji, lecz spokojnie na nią czeka, a nawet się na nią cieszy, 

gdyż poprzez śmierć spodziewa się poznać prawdę. Innymi słowy, Platoński Sokrates nie tylko głosi, iż 

śmierci nie należy się bać, lecz swoją odwagą daje przykład takiego zachowania. Jednocześnie zachodzi tu 

jeszcze „symetryczność” polegająca na korelacji między głoszonymi w dialogu poglądami (ciało jest 

więzieniem duszy) a układem scenicznym dialogu (Sokrates znajduje się w więzieniu). 

Wnioski płynące z artykułu pozwalają także argumentować na rzecz poglądu, iż Platon nie tylko nie stara 

się oderwać filozofię od szeroko rozumianej literatury, lecz przeciwnie, świadomie sięga po środki literackie 

dla realizacji celów filozoficznych. 

Słowa kluczowe: Platon, Fedon, jaskinia, metafora, więzienie, dusza, śmierć 
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Karolina Sypniewska1 

Wędrówka bohatera mitycznego a proces indywiduacji 

1. Wprowadzenie 

Mity często ukazują zmagania bohatera, który dzięki przekraczaniu własnych ograni-

czeń dociera do najlepszych aspektów samego siebie2. Podczas tej wyprawy to, co jest 

ukryte, musi zostać oświetlone. Podróż wędrowca, który zmierza w stronę światła pozna-

nia, może odzwierciedlać proces indywiduacji, którego celem jest uzyskanie stanu pełni – 

połączenia świadomego z nieświadomym. 

2. Istota procesu indywiduacji  

Jerzy Prokopiuk w przedmowie do polskiego wydania dzieła Carla Gustava Junga 

„Archetypy i symbole” opisuje indywiduację jako (…) proces dojrzewania psychiki na 

drodze możliwie największego poszerzania pola świadomości poprzez stopniową 

integrację treści nieświadomych3. Na ścieżce indywiduacji istotna jest asymilacja treści 

nieświadomości, które wywierają silny wpływ na emocje i uczucia, a tym samym na 

życie w świecie zewnętrznym oraz decyzje, jakie podejmuje człowiek, tworząc własną 

drogę. Dążenie do uzyskania stanu pełni psychicznej wymaga integracji archetypów, 

które przejawiają się podczas tej duchowej podróży. Jak zauważa Prokopiuk, koncepcja 

procesu indywiduacji pojawia się już w rozprawie doktorskiej Junga, jednak termin 

i jego definicje można odnaleźć dopiero w „Psychologische Typen” (1920). Sama idea 

indywiduacji powstała znacznie wcześniej: 

(…) principium individuationis, rozumiane jako zasada, na której opiera się 

rozszczepienie tego, co ogólne, na to, co szczególne czy jednostkowe (indywidua), 

spotykamy w dziejach myśli europejskiej u Arystotelesa, Alberta Wielkiego, 

Tomasza z Akwinu, Mistrza Eckharta, Leibniza i Spinozy4. 

Teoria Junga wykracza jednak poza dawne koncepcje filozoficzne i poszerza zagad-

nienia dotyczące świadomości o relacje między świadomą a nieświadomą sferą psychiki. 

Według Junga proces indywiduacji może się rozpocząć w kulturowym etapie roz-

woju, który poprzedza faza naturalna. Jednostka najpierw uczy się i przystosowuje do 

zasad panujących w zbiorowości. Zaspakaja swoje potrzeby biologiczne. Uzyskuje 

określony status społeczny i materialny, a tym samym poczucie bezpieczeństwa i własnej 

wartości. Jak stwierdza badacz jungowski, Waldemar Dudek: Po fazie naturalnej rozwoju 

(socjalizacja, sfera biologiczna) zadaniem jednostki jest faza kulturowa rozwoju. Nastę-

puje wtedy integracja sfery archetypów i ego oraz przemiana świadomości (…)5. Mimo 

 
1 k.e.sypniewska@gmail.com, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. 
2 Amerykański mitoznawca, autor dzieła „Bohater o tysiącu twarzy” (1949), Joseph Campbell, który czerpał na 

potrzeby swych badań również z myśli Carla Gustava Junga, jako przykłady takiej przemiany duchowej 

podawał historie Ozyrysa i Prometeusza, ale też Jezusa, Buddy, Mojżesza i Mahometa. 
3 Prokopiuk J., Wstęp, [w:] Jung C.G., Archetypy i symbole, przeł. Prokopiuk J., Czytelnik, Warszawa 1976, s. 15. 
4 Tamże, s. 14. 
5 Dudek Z.W., Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej, Eneteia, 

Warszawa 2006, s. 343. 
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braku sztywnych reguł wyznaczających początek kulturowego etapu rozwoju Jung 

wskazał, że rozpoczyna się on w połowie życia. Kryzys związany z wkroczeniem 

w drugą część życia jest zazwyczaj tym właściwym momentem, który może rozpocząć 

proces indywiduacji. Podróż życia skoncentrowana na świecie zewnętrznym przekształca 

się w odsłanianie kolejnych zasłon nieświadomości podczas wewnętrznej wędrówki. 

Jest to również przygotowanie do największej przemiany, jaką jest śmierć. Poszukiwanie 

indywidualnej drogi wspomaga kontakt z archetypami, które – jak wskazuje Jolande 

Jacobi – są: 

(…) odbiciem instynktowych, to znaczy psychicznie koniecznych reakcji na 

określone sytuacje; dzięki swym wrodzonym predyspozycjom doprowadzają, 

omijając świadomość, do takiego sposobu postępowania, który wynika z ko-

nieczności psychicznych, chociaż dla patrzącego z zewnątrz nie zawsze wydaje 

się on racjonalny; w gospodarce psychicznej spełniają one rolę rozstrzygającą, 

gdyż reprezentują lub uosabiają pewne instynktowne dane pierwotnej, ciemnej 

psyche, rzeczywiste, lecz niewidzialne korzenie świadomości6. 

Jung uznał, że: Spośród archetypów najbardziej empiryczny charakter mają te, które 

najczęściej i najsilniej wpływają na ego bądź też zakłócają jego funkcjonowanie. Są to 

archetypy: cienia, animy i animusa7. Ich integracja wyznacza kolejne etapy procesu 

indywiduacji, który jednostka przechodzi mniej albo bardziej świadomie. Początek tego 

procesu związany jest z rozpoznaniem i zintegrowaniem cienia, czyli asymilacją nie-

uświadomionych aspektów osobowości, które zostały stłumione przez ego. Jung 

wyróżniał cień indywidualny oraz cień zbiorowy. Spersonifikowany cień może mieć 

postać demona, szatana, węża. Na zjawisko cienia składają się wszystkie te cechy, które 

człowiek wyparł ze swojej psychiki, np. prymitywne impulsy i pragnienia. Cechy te 

przejawiają się poprzez projekcje innej osoby. Cień można spotkać również w snach. 

Jak zauważa Waldemar Dudek: Ułomna kondycja człowieka zapisana jest w Cieniu. (…) 

Indywidualny i zbiorowy kontakt z Cieniem (dialog świadomości z nieświadomością) jest 

podłożem przemiany psychicznej polegającej na asymilacji treści Cienia (…)8. Akceptacja 

tego, że cień istnieje, że jest częścią nas, ale nie jest nami, umożliwia jego integrację. 

Proces ten rozpoczyna się wtedy, gdy zanika projekcja cienia na inne osoby. Jacobi 

wskazuje, że człowiek, który poznał większość swoich projekcji i nauczył się je wyco-

fywać, to osoba, która jest świadoma istnienia własnego cienia. Człowiek uświadamia 

sobie wówczas: (…) że cokolwiek jest złego w świecie, jest także w nim samym (…)9. 

Sam Jung uważał, że konfrontacja z cieniem jest niełatwym zadaniem. Proces ten rodzi 

silny opór, ponieważ wymaga akceptacji swojej „ciemnej strony”. Jest to jednak etap 

niezbędny na drodze do samopoznania:  

 

 

 
6 Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, przeł. Łypacewicz S., Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993, s. 62. 
7 Jung C.G., Archetypy i symbole…, s. 65. 
8 Dudek Z.W., 12 zasad psychologii Junga, https://www.eneteia.pl/o-nas/czytelnia/slowniki-encyklopedie/ 

cz_12_zasad_junga/ [data dostępu: 01.12.2015]. 
9 Jacobi J., dz. cyt., s. 156. 
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Cień jest problemem moralnym, który rzuca wyzwanie całej ego-osobowości, 

albowiem nikt nie potrafi zrealizować cienia, nie rozwijając w poważnym 

stopniu stanowczości moralnej. Przy realizacji tej chodzi przecież o to, by uznać 

rzeczywistość ciemnych aspektów własnej osobowości10. 

Umiejętność rozpoznawania własnego mroku otwiera bramę do dalszego etapu 
indywiduacji, którym jest spotkanie z obrazem duszy płci przeciwnej. Jung określił ją 
mianem animy i animusa: 

Świadomość kobiety jest kompensowana przez pierwiastek męski, toteż jej 
nieświadomość opatrzona jest niejako „znakiem” męskim. W porównaniu 
z mężczyzną oznacza to poważną różnicę. Zgodnie z tym stanem rzeczy czynnik 
odpowiedzialny za projekcje u kobiety określiłem terminem animus. Słowo to 
oznacza rozum lub ducha. Podobnie jak anima odpowiada macierzyńskiemu 
erosowi, tak animus – ojcowskiemu logosowi11. 

Kontakt z obrazem duszy daje mężczyźnie umiejętność poruszania się po sferze 
emocjonalnej i uczuciowej, a kobiecie po sferze rozumu i poznania. W baśniach i legen-
dach przedstawieniem animy może być królewna, która zostaje żoną rycerza w nagrodę 
za pokonanie przez niego potwora. Integracja archetypu animy zachodzi wówczas, gdy 
rycerz osiągnie zwycięstwo nad cieniem symbolizowanym przez bestie. Anima jest 
wielowymiarowa, posiada zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne. Królowa 
w baśniach często okazuje się złą czarownicą. Animusem zaś będzie postać o mocno 
zarysowanych cechach męskich. Może być kochankiem, artystą albo nauczycielem. 
Symbolizować go może również grupa mężczyzn. Jacobi opisuje animę i animusa jako 
wizerunek płci przeciwnej, które człowiek ma w swoim umyśle: 

Archetypowa postać obrazu duszy reprezentuje komplementarną, odmienno-
płciową część psyche i odzwierciedla zarówno nasz osobisty stosunek do niej, 
jak i nawarstwienie się ogólnoludzkiego doświadczenia w związku z przeci-
wieństwem płci12. 

Animus i anima pojawiają się w marzeniach, snach i fantazjach oraz na jawie, pod 
postacią osoby płci przeciwnej. Duchowa rozłąka z matką i z ojcem, którzy są swego 
rodzaju pierwowzorami kobiecości i męskości, stanowi kluczowy krok w drodze dalszego 
rozwoju – podobnie jak zyskanie świadomości istnienia własnego obrazu duszy. Jacobi 
zauważa, że:  

(…) nieumiejętność odróżnienia siebie od niego doprowadza do takich zjawisk, 
jak mężczyzna kapryśny, opanowany przez kobiece skłonności, kierujący się 
emocjami albo jak kobieta opętana przez animus, wszystko lepiej wiedząca, 
rozumująca jak mężczyzna i niereagująca w sposób instynktowny13. 

Konfrontacja z obrazem duszy poprzez zrozumienie prawdziwej istoty męskości czy 
kobiecości oraz akceptacja tego pierwiastka w sobie dają zdolność przeżywania miłości 
na poziomie duchowym. Jest to też przejście do kolejnego etapu procesu indywiduacji. 
Tu też pojawia się archetyp Starego Mędrca oraz archetyp Wielkiej Matki. Jung określił 
je mianem many, która: 

 
10 Jung C.G., Archetypy i symbole…, s. 65. 
11 Tamże, s. 73. 
12 Jacobi J., dz. cyt., s. 156-157. 
13 Tamże, s. 157-158. 
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Odpowiada (…) pewnemu dominującemu czynnikowi nieświadomości zbiorowej, 

pewnemu archetypowi, który od niepamiętnych czasów wykształcił się w psy-

chice ludzkiej dzięki odpowiedniemu doświadczeniu. Człowiek pierwotny nie 

analizuje i nie zdaje sobie sprawy z tego, dlaczego ktoś go przewyższa. Jeśli ten 

ktoś jest od niego mądrzejszy i silniejszy, to ma on właśnie manę, tj. ma właśnie 

większą siłę (…)14. 

Ta siła daje władzę nad innymi. Niewłaściwie wykorzystana prowadzi do upadku, 

dlatego powinna iść w parze z rozwagą i mądrością. Utożsamianie się z tymi archety-

pami może prowadzić do poczucia wyższości i narcyzmu. Prokopiuk wskazuje: 

(…) uświadomienie sobie treści archetypu osobowości manicznej oznacza dla 

mężczyzny oczywiście wyzwolenie od ojca, a dla kobiety faktyczne wyzwolenie 

od matki, tym samym zaś pierwsze odczucie własnej niepowtarzalnej indy-

widualności15. 

Archetypy te położone są najbliżej Jaźni. Ich integracja jest zadaniem bolesnym, 

ponieważ wymaga symbolicznego rozstania się z matką lub z ojcem. 

Mężczyzna w procesie indywiduacji spotyka Starego Mędrca. Stanowi on uosobienie 

wiedzy i doświadczenia. W wyobrażeniach przekazywanych drogą mitów i baśni 

pojawia się jako przewodnik duchowy, guru albo mistrz. Utożsamiany jest z wiedzą 

ducha męskiego. Archetyp ten jest kanałem do poznania wyższej duchowej prawdy. Jego 

domeną jest mądrość wynikająca z samopoznania. Jest drogowskazem, który wyłania 

się z ciemności. Przejawia się pod postacią maga, czarodzieja, eremity albo zwierzęcia. 

Jest uosobieniem mądrości, intuicji i moralności. W mitach i baśniach często odgrywa 

rolę doradcy, przewodnika duchowego, który pojawia się wtedy, gdy bohater nie wie, 

jaką obrać drogę.  

Kobieta w procesie indywiduacji spotyka się z Wielką Matką. Magna Mater to archetyp 

żeńskiej energii, miłości matczynej, zrozumienia i prawdy. Jej negatywny aspekt zwią-

zany jest z ciemnością i śmiercią. Symbolizuje płodność, życie, rozwój, ale również 

destrukcję i zniszczenie. Dualna natura tego archetypu rozpościera się na dwóch 

biegunach: życia i śmierci. Jung określał ją jako matkę kochającą i straszną16, kojarzył 

z takimi cechami, jak: macierzyńska troska i współodczuwanie, magiczny autorytet 

kobiety, mądrość i duchowe wyniesienie, przewyższające rozsądek (…)17. W wierzeniach 

i mitach Wielka Matka pojawia się pod postacią Maryi, Demeter, Izydy, Kybele czy też 

okrutnej bogini Kali. Praobrazem Wielkiej Matki może być również miasto, państwo, 

ziemia, ogród, studnia, naczynie, kielich kwiatu, jaskinia, niektóre łagodne zwierzęta. Jej 

mroczną stronę symbolizuje ciemna woda, wąż, grób, smok lub wiedźma. Za najważ-

niejsze reprezentacje tego archetypu Jung uznał własną matkę i babcię, następnie teściową 

i macochę oraz kobietę, z którą pozostaje się w określonej relacji18. Archetyp Matki 

odgrywa jednak inną rolę w psychice męskiej, a inną w żeńskiej. W przypadku obydwu 

płci zyskanie świadomości przekazu tych archetypów prowadzi do uzyskania ponownej 

wolności od matki (dla mężczyzny) i od ojca (dla kobiety). Jacobi zauważa, że: 

 
14 Jung C.G., Archetypy i symbole…, s. 91. 
15 Prokopiuk J., Mój Jung, Wydawnictwo KOS, Katowice 2008, s. 237. 
16 Jung C.G., O naturze kobiety, przeł. Starski M., Brama, Poznań 1992, s. 11. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 10. 
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Nie chodzi tym razem o badanie i poznanie odmiennopłciowej części psyche – 

jak to było w przypadku animy i animusa – ale o sięgnięcie do najgłębszej wła-

snej istoty, do tego, co jest źródłem bądź tylko męskiego, bądź tylko żeńskiego 

elementu, aż do tego praobrazu, od którego ów element pochodzi19. 

Doświadczenie pierwiastka kobiecości bądź męskości oraz zrozumienie ich natury 

decyduje o pomyślnym przejściu tego etapu. Jaźń jest ostatnią „stacją” w procesie indy-

widuacji. W baśniach, mitach i snach może być przedstawiona jako król, bohater, 

życiodajne drzewo lub mandala. Dzięki niej może dojść do połączenia aspektu nieświa-

domego i świadomego w psychice. 

3. Wędrówka bohatera jako obraz procesu indywiduacji 

Jung przedstawił w „Symbolach przemiany”20 schemat Frobeniusa, który – jak 

twierdził – stanowi odzwierciedlenie wędrówki herosa solarnego. Wyraźna analogia do 

wędrówki słońca po nieboskłonie to w ujęciu Junga ruch libido. Samo pochłonięcie 

bohatera (herosa solarnego) przez potwora oznacza zanurzenie w nieświadomości. Może 

być to również symboliczny powrót do łona matki lub regresji do świata dzieciństwa: 

Bohater zostaje połknięty (połknięcie) przez potwora morskiego na zachodzie. 

Zwierzę udaje się wraz z bohaterem na wschód (podróż morska). Tymczasem 

heros rozpala w żołądku potwora ogień (rozpalenie ognia), a ponieważ odczuwa 

głód, odcina sobie kawałek zwisającego serca (odcięcie serca). Wkrótce potem 

zauważa, że ryba zmierza na suchy ląd (lądowanie), bohater natychmiast 

zaczyna rozcinać zwierzę od środka (otwarcie) (wymknięcie się). Ale w brzuchu 

potwora zrobiło się tak gorąco, że bohaterowi wypadły włosy (upał, włosy). 

W wielu mitach bohater uwalnia jednocześnie wszystkich, którzy zostali połknięci 

przedtem (połknięcie wszystkiego) – wszyscy się wymykają (wymknięcie 

wszystkich)21. 

Jak zauważa Ilona Błocian, obraz matki w ujęciu psychoanalitycznym oraz w inter-

pretacji Josepha Campbella i Gilberta Duranda często bywa negatywny. Symboliczna 

matka pojawia się jako potwór, smok lub wielka ryba. Jak twierdzi badaczka:  

Praobraz matki zawiera w sobie treści popędowe. Postać mater animalis, matki 

(macierzyństwa) w jej zwierzęcej postaci staje się wobec tego treścią indywi-

dualnego doświadczenia. Elementy tego doświadczenia mogą się jaskrawo 

różnić od wzniosłego obrazu macierzyństwa, ponieważ zawierają elementy 

zachowań agresywnych22. 

Pokonanie smoka lub wydostanie się z brzucha wieloryba przynosi bohaterowi nowe 

rozumienie siebie i świata. Nie bez znaczenia pozostaje motyw rozpalenia ognia we 

wnętrzu ryby. To według Junga rytuał wolności (…) jest aktem świadomości par excelle-

nce, wiąże się przeto z „zabiciem” mrocznego stanu przywiązania do matki23. 

 
19 Jacobi J., dz. cyt., s. 170. 
20 Jung C.G., Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR, 

Warszawa 2012. 
21 Tamże, s. 270. 
22 Błocian I., Psychoanalityczne wykładnie mitu. Freud, Jung, Fromm, Eneteia, Warszawa 2010, s. 221. 
23 Jung C.G., Symbole przemiany…, s. 272. 
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Błocian przypomina, że:  

Heroiczna walka z monstrum jest w tej interpretacji konfrontacją z matką jako 

podłożem, z którego wynikło indywidualne istnienie. Walka staje się koniecz-

nością ustosunkowania się do własnej przeszłości, dzieciństwa i jego elementów 

konstytutywnych, jakimi są relacje z rodzicami24. 

W wielu mitach i baśniach bohater musi ponieść ofiarę lub złożyć ją np. pod postacią 

zwierzęcia. Jung zwracał uwagę na symboliczny wymiar tego aktu. Ofiarę zwierzęcą 

postrzegał jako poświęcenie zwierzęcej, popędowej libido. Jak pisze Błocian: Ofiara 

potrzebna jest (…) do odzyskania witalności (energii popędowej) jako podłoża własnej 

twórczości człowieka. Niezwiązana już energia pozostaje wolna w dyspozycji podmiotu25. 

Połknięcie bohatera przez potwora, przemiana, jaka w nim zachodzi podczas uwięzienia, 

a następnie wydostanie się na zewnątrz, przynosi mu dar nowego życia. Błocian 

wskazuje, że przesłanie tego rodzaju mitów to (…) archetypowa forma zmagań między 

świadomością i nieświadomością. Ich celem jest duchowa forma rozwijającej się 

psychiki ludzkiej oraz ruch samego libido (…)26. 

Joseph Campbell, który swe badania poświęcił mitom, poszukiwał ich korzeni w nie-

świadomości. Proces przemiany bohatera w jego interpretacji zawiera myśl jungowską. 

Badacz wskazywał, że (…) głównym tematem wszystkich mitów jest taka bądź inna prze-

miana świadomości27. Odkrył powtarzalność pewnych motywów i wątków w mitach, 

które analizował. Jak pisał: (…) istnieje pewna typowa sekwencja czynów bohatera, 

którą można odnaleźć we wszystkich opowieściach na całym świecie i we wszystkich 

epokach historycznych28. Tym samym scenariusz podróży bohatera, jaki przedstawił, 

również wykazuje podobieństwo do schematu Frobeniusa: 

(1) „Wezwanie do wyprawy” albo o znakach świadczących o powołaniu 

bohatera; (2) „Sprzeciwianie się wezwaniu” albo o bezsensie ucieczki przed 

bogiem; (3) „Pomoc sił nadprzyrodzonych” albo o nieoczekiwanym wsparciu, 

które uzyskuje osoba podejmująca wyzwanie; (4) „Przekroczenie pierwszego 

progu” i (5) „Brzuch wieloryba” albo o przejściu do królestwa nocy. Etap prób 

i zwycięstw inicjacji (…): (1) „Droga prób” albo o niebezpiecznym aspekcie 

Bogów; (2) „Spotkanie z Boginią” (Magna Mater) albo o rozkoszy odzyskanego 

dzieciństwa; (3) „Kobieta jako kusicielka”, czyli o uświadomieniu sobie swego 

czynu przez Edypa; (4) „Pojednanie z ojcem”; (5) „Apoteoza” i (6) „Osta-

teczna Nagroda”29. 

Tu również bohater zostaje pochłonięty przez wieloryba, który symbolizuje pier-

wiastek żeński. Wcześniej jednak, niczym Jonasz, wzbrania się przed wolą Boga. Nie 

może uniknąć swego przeznaczenia, ale otrzymuje pomoc i wsparcie sił wyższych. 

W brzuchu wieloryba przechodzi przemianę. Dochodzi do integracji archetypu Wielkiej 

 
24 Błocian I., dz. cyt., s. 221. 
25 Tamże, s. 225. 
26 Tamże, s. 215. 
27 Campbell J., Potęga mitu: rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. Flowers B.S., przeł. 

Kania I., Signum, Kraków 1994, s. 201. 
28 Tamże, s. 215. 
29 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, przeł. Jankowski A., Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 38. 
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Matki i uświadomienia sobie prawdziwej natury skłonności kazirodczych. Jung już 

w „Symbolach przemiany” podkreślał ich znaczenie w procesie rozwoju psychicznego:  

Tak zwany kompleks Edypa ze swą tendencją kazirodczą przemienia się (…) 

w kompleks Jonasza – wieloryba, kompleks przejawiający się w wielu wariantach, 

wśród których występuje motyw Baby Jagi pożerającej dzieci, Ogra, Smoka itd. 

Lęk kazirodczy przemienia się w obawę przed pożarciem przez matkę30.  

Po zintegrowaniu archetypu Wielkiej Matki bohater ponownie przychodzi na świat 

(wydostaje się z brzucha wieloryba). Następuje czas pojednania się z ojcem. Ten może 

przejawić się pod postacią okrutnego potwora, którego należy pokonać. Bohater zrozu-

miał jednak istotę archetypu Wielkiej Matki i kompleksu Edypa. Już nie traktuje ojca 

jak rywala, dzięki czemu może zgłębić jego prawdziwą naturę. Gdy to zrobi, czeka go 

apoteoza. 

Bohater osiąga stan, który Campbell porównuje do doświadczenia Buddy pod 

drzewem Bodhi:  

Mieczem swego umysłu przeciął bąbel wszechświata i ten, niczym bańka 

mydlana, rozprysł się w nicość. Rozpadł się cały świat znany nam z doświad-

czenia, rozpadły się nieba i piekła. (…) choć wszystko prysło, to zostało w akcie 

tym odnowione, ponownie ożywione i uwznioślone blaskiem prawdziwego 

bytu31.  

Wpływ koncepcji Junga w pracach Campbella jest wyraźny. Badacz dostrzegał, że 

wszystkie pierwotne rytuały inicjacyjne zakorzenione są w mitologii i wiążą się z zabi-

ciem dziecinnego ja i powołaniem do istnienia człowieka dorosłego (…)32. Dla Junga 

mit bohaterski wyrażał próby spotkania świadomości i nieświadomości w drodze do 

uzyskania pełni: 

(…) herosi są zawsze podobni do słońca, z tego zaś mamy, jak sądzimy, prawo 

wysnuć wniosek, że mit heroiczny jest mitem solarnym. Wydaje nam się jednak, 

że mit ów jest przede wszystkim autoprezentacją poszukującej tęsknoty nieświa-

domości, która przejawia nieukojone i rzadko możliwe do ukojenia pożądanie 

światła świadomości (…)33. 

Szwajcarski badacz uważał, że wędrówka herosa wyraża tęsknotę za matką. Ta 

podróż nigdy się nie kończy i przywodzi na myśl nieustanną wędrówkę słońca po niebo-

skłonie. Poszerzanie świadomości na ścieżce indywiduacji prowadzi do samopoznania. 

Proces ten umożliwia uzyskanie indywidualnej tożsamości. Jest podróżą, która trwa całe 

życie. 

4. Podsumowanie 

Zmagania bohatera ukazane w mitach mogą stanowić odzwierciedlenie uzyskiwania 

stanu pełni psychicznej na ścieżce indywiduacji. Podróż rozpoczynająca się w mroku 

niezrozumienia prowadzi protagonistę do odkrycia własnego powołania. Stopniowe 

 
30 Jung C.G., Symbole przemiany…, s. 528-529. 
31 Campbell J., Bohater…, s. 145. 
32 Tenże, Potęga mitu…, s. 218. 
33 Jung C.G., Symbole przemiany…, s. 261. 
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poznawanie samego siebie może odzwierciedlać obraz uzyskiwania stanu unii świado-

mego z nieświadomym. Podczas tej podróży to, co jest ukryte, musi zostać oświetlone. 

Bohater rozpoznaje i akceptuje swój wewnętrzny mrok i staje się gotowy do realizacji 

misji, jednak najważniejsze zadanie zostało już wypełnione, ponieważ uwolnił się on od 

wpływu Wielkiej Matki, doprowadził do pojednania z ojcem, rozpoznał samego siebie i 

odkrył własne przeznaczenie. 

Uwagi ogólne 

Niniejsza publikacja jest fragmentem rozprawy doktorskiej „Proces indywiduacji 

bohatera polskiej prozy fantasy po roku 1989 na przykładzie utworów Doroty Tera-

kowskiej, Andrzeja Sapkowskiego i Joanny Rudniańskiej”. 
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Wędrówka bohatera mitycznego a proces indywiduacji 

Streszczenie  

Wędrówka bohatera może stanowić odzwierciedlenie procesu indywiduacji. Protagonista, przechodząc 

przemianę duchową, uzyskuje stan pełni psychicznej. Proces ten nie jest jednak uzyskiwaniem stanu 

doskonałości, tylko jedności. Człowiek staje się indywiduum – unikalną, wyjątkową jednostką. Carl Gustav 

Jung twierdził, że korzenie mitów sięgają nieświadomości. Szwajcarski badacz uważał, że mit bohaterski 

wyraża próby spotkania świadomości z nieświadomością w drodze do uzyskania pełni psychicznej. Artykuł 

ten jest próbą przedstawienia wędrówki bohatera mitycznego z perspektywy psychologii głębi. Do analizy 

wykorzystano koncepcję indywiduacji Junga oraz teorię monomitu Josepha Campbella. 

Słowa kluczowe: indywiduacja, archetypy, bohater, wędrówka, Jung 
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Mirosław Rucki1 

Warsztaty biblijne – wyniki badań ankietowych 

1. Wprowadzenie  

Przedmiotem niniejszego artykułu są badania ankietowe, przeprowadzone w grupie 

osób uczestniczących w warsztatach biblijnych według programu autorskiego. Opra-

cowany na podstawie Biblii program formacyjny miał na celu udzielenie pomocy 

duszpasterskiej osobom doświadczającym kryzysu małżeńskiego. W programie wyko-

rzystano fragmenty Pisma Świętego z uwzględnieniem kontekstu kulturowo-histo-

rycznego, a od uczestników oczekiwano systematycznej pracy własnej i uczestniczenia 

w spotkaniach. W ten sposób odeszło się od metody podającej na rzecz osobistego 

zaangażowania uczestników w wychodzenie z kryzysu z wykorzystaniem czynników 

o charakterze religijnym i psychologicznym w celu przywrócenia pełnej zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie. Program uzyskał Imprimatur Poznańskiej Kurii 

Metropolitalnej, a szczegóły dotyczące przebiegu spotkań i treści rocznego cyklu zajęć 

zostały opisane w artykule2. Adresatami tych warsztatów były osoby w sytuacjach 

zdrady małżeńskiej, porzucenia, rozwodu bądź separacji, pragnącym mimo kryzysu 

zachować wierność złożonej przysiędze małżeńskiej. Literatura przedmiotu zaznacza, 

że u wielu osób doświadczenie traumatyczne prowadzi do utraty poczucia sensu3. 

Ponieważ większość ludzi wiąże sens życia z jakimś rodzajem wiary, negowanie roli 

religii i duchowości w sytuacjach kryzysowych oznaczałoby nieuwzględnienie 

czynnika, występującego u większości ludzi w ramach reakcji na sytuacje kryzysowe4. 

W tym kontekście jak najbardziej jest uzasadnione sięganie zarówno do metodologii 

nauk teologicznych i humanistycznych, jak i społecznych. 

W pracy duszpasterskiej dominuje przekaz jednokierunkowy (encykliki, dekrety, 

listy pasterskie, zalecenia duszpasterskie, kaznodziejstwo), podczas gdy katechezy oraz 

warsztaty biblijne stwarzają możliwość prowadzenia dialogu5. Opracowany program 

zakłada nie tyle jednokierunkowe przekazanie pewnych informacji o charakterze religij-

nym lub dogmatycznym, ile pobudzenie uczestników do samowychowania w oparciu 

o zdobytą wiedzę i zbudowane relacje z Bogiem6. W tym kontekście niezbędna jest 

informacja zwrotna pozwalająca sprawdzenie, czy materiał nauczania został opanowany 

 
1 m.rucki@uthrad.pl, Katedra Technologii Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, https://uniwersytetradom.pl; Wyższe Seminarium 

Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, https://seminarium.chrystusowcy.pl.  
2 Rucki M., Program formacyjny Ruchu Wiernych Serc jako propozycja sposobu wyjścia z kryzysu, Teologia 

i Człowiek, 51(3), 2020, s. 179-196. 
3 Kanel K., A guide to crisis intervention, Cengage, Stamford 2015; Figley C.R., McCubbin H.I. (red.), Stress 

And The Family: Coping With Catastrophe, Routledge, New York 2016. 
4 James R.K., Gilliland B.E., Crisis Intervention Strategies, Cengage, Belmont 2013. 
5 Wawro F.W., Selektywność recepcji mass-mediów u młodzieży szkół średnich i środowiskowe czynniki 

kształtujące jej poziom, Roczniki Nauk Społecznych, 24(2), 1996, s. 275-314. 
6 Rucki M., Samowychowanie w kryzysie: propozycja dla Ruchu Wiernych Serc, PERSPEC†IVA – Legnickie 

Studia Teologiczno-Historyczne, 34(1), 2019, s. 175-190. 
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przez uczestników warsztatów7, a także dająca możliwość oceny efektów podjętych 

działań i wprowadzenia poprawek i doskonalenia programu. Właśnie pod tym kątem 

przygotowano badania ankietowe, których wyniki zostaną omówione w dalszych 

podrozdziałach niniejszego artykułu. 

2. Cele podjętych badań w kontekście sytuacji społecznej 

Badania ankietowe dotyczyły uczestników warsztatów biblijnych, stanowiących dość 

specyficzną grupę osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego. Z racji umiesz-

czenia działań wspomagających wychodzenie z kryzysu w kontekście pracy duszpa-

sterskiej oraz poznawania Biblii, należy ocenić sytuację społeczną i religijną we 

współczesnej Polsce.  

2.1. Zmiany religijności w Polsce 

Rozpad ZSRR i związane z nim przemiany polityczne w Polsce uwarunkowały 

swobodne wyznawanie wiary, nieograniczony cenzurą dostęp do informacji oraz docie-

ranie z przesłaniem religijnym do szerokich mas społeczeństwa (m.in. poprzez media 

i lekcje religii). Życie religijne Polaków przestało być wyrazem protestu wobec narzu-

conej z zewnątrz władzy, a jednocześnie pojawiła się zauważalna tendencja zmierzająca 

do prywatyzacji wiary8. Niemniej jednak, mimo dość powszechnych przekonań o nie-

uchronnym zaniku religijności w czasach nowoczesnych oraz informacji o ekspansji sekt 

i nowych ruchów religijnych, nie zaobserwowano masowego odchodzenia od Kościoła 

katolickiego. Podobnie w odniesieniu do globalizacji9, nie udało się wypracować jednego 

modelu wyjaśniającego miejsce religii w zachodzących procesach, ponieważ zdumie-

wające bogactwo reakcji jest przeszkodą dla narzucenia jednolitego schematu. 

Literatura przedmiotu zaznacza, że przed 2005 rokiem wyniki badań socjologicz-

nych, dotyczących religii w Polsce, były stabilne, tzn. prawie nie obserwowano zmian 

w religijności w polskim społeczeństwie, ale po 2005 roku odnotowano znaczny spadek 

zaangażowania religijnego Polaków10. W porównaniu do całej populacji młodzi ludzie 

na początku lat 90. brali najliczniejszy udział w praktykach religijnych, a w 2008 roku 

byli już najrzadziej praktykującą grupą wiekową.  

Po upływie kilkunastu lat obserwuje się spadek liczby osób przynależących do 

Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. W roku 2018 w Polsce zarejestrowano ok. 32,9 mln 

ochrzczonych katolików11, a w 2021 roku 32,4 mln. Biorąc pod uwagę, że ludność Polski 

na koniec 2020 roku wynosiła nieco mniej niż 38,3 mln12, odsetek katolików spadł poniżej 

85%. Dla porównania, w 1990 roku przy podobnej liczbie ludności kraju, katolicy stanowili 

 
7 Węgrzyn-Białogłowicz K., Psychologiczne uwarunkowania relacji nauczyciel – uczeń, Problemy Współ-

czesnej Pedagogiki, 3(1), 2017, s. 103-116. 
8 Orzeszyna J., Czy wiara decyduje o normach moralnych?, Polonia Sacra, 17, 2013, s. 71-83. 
9 Beckford J.A., Globalizacja i religia, [w:] Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), Socjologia codzien-

ności, ZNAK, Kraków 2008, s. 759-787. 
10 Mandes S., Życie religijne, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 

Warszawa 2012, s. 229-269. 
11 Mały Rocznik Statystyczny 2018: w Polsce jest prawie 33 mln katolików, https://www.pch24.pl/maly-rocznik-

statystyczny-2018--w-polsce-jest-prawie-33-mln-katolikow,61663,i.html [data dostępu: 18.03.2022]. 
12 Ilu katolików jest w Polsce? – Mały Rocznik Statystyczny 2021, https://www.ekai.pl/ilu-katolikow-jest-w-

polsce-maly-rocznik-statystyczny-2021/ [data dostępu: 18.03.2022]. 
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95% polskiego społeczeństwa13. Wobec niewielkiej liczby aktów apostazji z Kościoła 

katolickiego przyczyn spadku liczby wiernych należy szukać w malejącej liczbie chrzczo-

nych dzieci. Według badań statystycznych, w roku 2020 sakrament chrztu udzielony został 

312,1 tys. osób, co stanowi o 16,3% mniej niż w roku 201914. Autorzy badań wymieniają 

pandemię COVID-19 jako główną przyczynę spadku uczestnictwa w praktykach 

religijnych, jednak należy uwzględnić fakt, że proces został zapoczątkowany kilkanaście 

lat wcześniej. Można wysunąć przypuszczenie, że część katolików, którzy w 2020 roku 

zostali rodzicami i nie ochrzcili swoich dzieci, pochodzi z grupy o obniżonym zaanga-

żowaniu religijnym, ciągle powiększającej się od 2005 roku.  

2.2. Zaangażowanie intelektualne w sprawy religii 

Z danych opublikowanych w 1984 roku wynika, że nie więcej niż 1/3 katolików 

zachowywała ortodoksję wyznaniową w życiu prywatnym i społecznym, co – z perspek-

tywy duszpasterskiej – oznacza, że Polacy są w większości „nieświadomymi here-

tykami”15. Choć niemal 99% Polaków uczestniczących w badaniach ankietowych 

w latach 90. XX wieku została ochrzczona w Kościele rzymskokatolickim, to jednak ich 

stosunek do doktryny Kościoła wykazywał znaczną selektywność16. Prawie wszyscy 

Polacy uczestniczący w opisanych badaniach (96% ±2%) deklarowali wiarę w Boga, 

przy czym w tej grupie w grzech nie wierzyło 10%, w niebo nie wierzyło około 12%, 

a w życie po śmierci nie wierzyło około 23% badanych. Do wiary w realność wiecznego 

potępienia na początku lat 90. przyznało się tylko 40% ankietowanych, lecz ten odsetek 

zwiększał się w kolejnych latach prowadzenia badań. Na pytanie o wymiar intelektualny 

wiary i zainteresowanie zagadnieniami związanymi z rzeczami świętymi i nadprzyro-

dzonymi, tylko 10% Polaków udzieliło odpowiedzi „bardzo zainteresowani”. Największą 

trudność, jak to wynika z przeprowadzonych badań, polskim katolikom sprawia akcep-

tacja i przestrzeganie zasad etyki seksualnej formułowanych w Kościele katolickim.  

Badania z Kalisza w latach 2000 i 2001 pokazują, że: 

Ok. 40% gimnazjalistów błędnie interpretuje istotę bierzmowania, połowa 

z nich nie rozumie jego podstawowego celu, także połowa z nich twierdzi, że 

w trakcie przygotowań katecheci i księża nie wysilali się, by zmienić ich 

krytyczne wobec Kościoła nastawienie, a samo przygotowanie nie pozwoliło 

zrozumieć sensu obrzędów i utrwaliło spojrzenie na sakramenty jako „zabiegi 

magiczne”17.  

Z innych badań wynika, że generalnie młodzi nie mają poczucia siły i pewności 

płynącej z religii. Według nich, Kościół nie daje odpowiedzi na pytania o duchowość 

lub udziela jej w sposób nieprzekonywujący, co prowadzi do rozluźniania więzi 

 
13 Ciecieląg P., Łysoń P., Sadłoń W., Zdaniewicz W. (red.), Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, Zakład 

Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014. 
14 Wojteczek K., Coraz mniej ślubów, chrztów i bierzmowanych. COVID-19 wstrząsnął życiem religijnym 

Polaków, https://pl.aleteia.org/2021/12/09/coraz-mniej-slubow-chrztow-i-bierzmowanych-covid-19-wstrzasnal-

zyciem- religijnym-polakow/ [data dostępu: 18.03.2022]. 
15 Piwowarski W., Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków 2007. 
16 Mandes S., Życie religijne, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 

Warszawa 2012, s. 229-269. 
17 Tułowiecki D., Inicjacja czy pożegnanie z Kościołem? Opinie piątnickich gimnazjalistów na temat sakra-

mentu bierzmowania – studium socjologiczne, Studia Teologiczne, 29, 2011, s. 203-235. 
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z instytucją Kościoła18. Można zatem wnioskować, że w pracy duszpasterskiej należy 

skupić się na wspólnym poszukiwaniu chrześcijańskich odpowiedzi na trudne pytania 

życiowe. 

2.3. Kondycja rodziny w kontekście religii 

Niektórzy badacze uważają, że jedną z przyczyn odejścia tak wielu młodych ludzi 

(zwłaszcza po przyjęciu sakramentu bierzmowania) od Boga, jest fakt, że rodzina wobec 

siebie nie spełnia dziś w sposób należyty funkcji Domowego Kościoła19. W ostatnich 

latach szybko, z roku na rok, narasta liczba rozwodów. W porównaniu z rokiem 2000, 

w 2018 liczba rozwodów wzrosła o połowę i przekroczyła 65 tysięcy rocznie20. Na 

przestrzeni ostatnich 40 lat, w ciągu których Polska przeżyła stan wojenny, przemiany 

ustrojowe oraz akcesję do Unii Europejskiej, liczba zawieranych małżeństw zmniejszyła 

się z 307 tys. do 145 tys., a liczba rozwodów wzrosła z ok. 40 tys. do ponad 51 tys.21 

Oba trendy można uznać za dość jednostajne, jak to widać na wykresie (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Liczby rozwodów i zawieranych małżeństw w Polsce w latach 1980-202022 

Struktura społeczeństwa polskiego z perspektywy rodziny zauważalnie się zmienia: 

jeśli w 1980 roku różnica między małżeństwami zawartymi i rozwiązanymi wynosiła 92 tys., 

to w roku 2020 rozwiązaniu uległo prawie 242 tys., a zawarto 145 tys. małżeństw 

(różnica ujemna blisko 97 tys.). Bezsprzecznie, zarówno spadek dążenia do zawarcia 

związku małżeńskiego, jak i narastająca liczba rozwodów to zjawiska dotykające coraz 

większą liczbę katolików, pomimo jasnego i dość jednoznacznego nauczania Kościoła 

o wartości małżeństwa i rodziny i niedopuszczalności rozwodów. Według różnych 

badań przeprowadzanych w latach 1995-1996, których wyniki omawiane są w litera-

 
18 Mandes S., Życie religijne, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 

Warszawa 2012, s. 229-269. 
19 Waligóra J., Wychowanie do wiary w rodzinie, [w:] Błasiak A., Dybowska E. (red.), Wybrane zagadnienia 

pedagogiki rodziny, WAM, Kraków 2010, s. 201-214. 
20 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2018, Zakład Wydawnictw 

Statystycznych, Warszawa 2018. 
21 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2021. 
22 Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Zakład Wydaw-

nictw Statystycznych, Warszawa 2021. 
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turze23, tylko 35-39% badanych dorosłych Polaków deklarowało się jako zdecydowani 

przeciwnicy rozwodu, a 53-56% opowiedziało się za możliwością rozwodu. Przyjmując, 

że proporcja katolików wśród ankietowanych niewiele się różniła od odsetka katolików 

w Polsce, należy szukać wyjaśnienia tak znacznego poparcia dla rozwodów w opisanym 

wyżej zjawisku selektywności i nieznajomości prawd wiary. 

Powyższe fakty warto zestawić z obserwacją, poczynioną podczas badań ankie-

towych wśród gimnazjalistów, którzy wychowali się w większości w rodzinach religijnych 

i pobożnych (90,6%), deklarujących systematyczny udział w praktykach religijnych 

(51,0%) i wiarę (85,4%)24. Odsetek osób ochrzczonych, a nawet tych deklarujących 

pobożność i wiarę, nie koreluje z liczbami ukazującymi brak postępowania zgodnego 

z nauczaniem Kościoła. Podobnie deklaracje wiary i wartości rodziny, składane przez 

młodzież w czasie badań, nie przekładają się na decyzje co do zawarcia związku małżeń-

skiego. Młodzi Polacy uczestniczący w badaniach25 deklarują, że małżeństwo jest dla 

nich jednym z najważniejszych celów życiowych, a 60% z nich opowiada się za ślubem 

kościelnym; tymczasem w rzeczywistości coraz częściej wybierają pozamałżeńskie 

formy życia rodzinnego, m.in. kohabitację, monoparentalność, życie w samotności. Stąd 

za jeden z celów warsztatów biblijnych obrano powiązanie chrześcijańskich zasad 

z konkretnymi decyzjami i działaniami, podejmowanymi przez uczestników. 

2.4. Chrześcijaństwo w dobie sekularyzacji społeczeństwa 

Zarówno w edukacji szkolnej, jak i w mediach zauważalny jest bardzo silny nacisk 

na wyjaśnianie i opisywanie świata za pomocą materialistycznych koncepcji. Natura-

lizm metodologiczny, który z zasady miał ograniczać się do metodologii naukowej, w 

połączeniu z metafizycznymi założeniami jest wykorzystywany często do artykułowania 

radykalnych wniosków teologicznych26. Trudno nie zgodzić się z obserwacją, że 

...hegemonia nauki w kulturze Zachodu, i jej przywłaszczenie prawa do wyzna-

czania zakresu dla wiary racjonalnej umieściło religię w pozycji defensywnej, 

zwłaszcza w tych aspektach, gdzie jest mowa o Bogu działającym na świecie27. 

W tym kontekście ostrożny wniosek wyartykułowany na podstawie badań wśród 

gimnazjalistów, przygotowywanych do bierzmowania, wydaje się słuszny: 

...wiedza religijna jest w pewien sposób oddzielona od doświadczeń życiowych 

gimnazjalistów, a wiara zamyka się jakoś w wąskim, religijnym świecie. Takie 

 
23 Kułaczkowski J., Ocena moralna rozwodów w społeczeństwie polskim a duszpasterstwo rodzin, Teologia 

i Człowiek, 12, 2008, s. 157-174. 
24 Tułowiecki D., Inicjacja czy pożegnanie z Kościołem? Opinie piątnickich gimnazjalistów na temat 

sakramentu bierzmowania – studium socjologiczne, Studia Teologiczne, 29, 2011, s. 203-235. 
25 Juroszek W., Motywacja do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów Kurta Lewina, 

Rozprawy Społeczne, 1/9, 2015, s. 28-34. 
26 Zabołotny A., Naturalizm metodologiczny w nauce – dylemat teisty, Filozoficzne Aspekty Genezy, 13, 2016, 

s. 25-48. 
27 Wiebe Ph.H., The Promise (and Threat) of the Shroud of Turin, Proceedings of the International Workshop 

on the Scientific Approach to the Acheiropoietos Images, ENEA Frascatti, Italy, 4-6 May 2010, 

http://www.acheiropoietos.info/proceedings/WiebeWeb.pdf [data dostępu: 18.03.2022]. 
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ostrożne wnioski można wysunąć z odpowiedzi na pytanie o miejsce działania 

Boga w świecie28. 

Niemniej jednak, wbrew oczekiwaniom, wynikającym z postulatów o racjonalnej 

sekularyzacji, nauka nie zastąpiła religii, choć w znacznym stopniu przyczyniła się do 

jej rewitalizacji i reorientacji, a rytuały i instytucje religijne nie ulegają zanikowi, ale 

przybierają nowe formy i funkcjonują w nowych warunkach29. Badacze potwierdzają, 

że w sytuacjach kryzysu, biedy, głodu, przemocy ludzie widzą nadzieję w istnieniu sił 

nadprzyrodzonych, które stanowią dla nich źródło poczucia bezpieczeństwa i sensu 

życia30. Cierpienie jest jednym z istotnych, a nawet nieodłącznych elementów ludzkiego 

życia, i w zasadzie jedynie Kościół znajduje adekwatne wyjaśnienie, ujmowane w szerszej 

problematyce zła w świecie: jego istoty, genezy, celu i relacji do Boga, a więc osta-

tecznie jego sensu31. Oprócz tego katolicyzm zapewnia ciągłość między przeszłością 

a teraźniejszością i dostarcza rytuałów nadających sens indywidualnym działaniom 

ludzkim32. Zatem nie mamy do czynienia z prostą zależnością wyrażaną potocznie 

w maksymie: „jak trwoga, to do Boga”, tylko ze złożonym procesem wsłuchiwania się 

w cierpienie człowieka, okazania współczucia i wsparcia oraz wskazania celu i sensu 

cierpienia w kontekście ciągłości historycznej i zależności przyczynowo-skutkowych. 

Chrześcijaństwo, w którym sam Wschechpotężny Stwórca zgodził się na cierpienie 

i śmierć z ręki człowieka, ma ogromny potencjał wsparcia cierpiących osób i pomocy 

w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Bowiem sam Bóg w swej miłości do ludzi 

podjął w wolności postanowienie o samoograniczeniu, po czym, pragnąc zapewnić 

szczęście swojemu stworzeniu, daje siebie człowiekowi, licząc się z tym, że zostanie przez 

niego odrzucony, wzgardzony i zabity na krzyżu33. 

W tym kontekście warsztaty biblijne mają za cel ukazanie Boga, głęboko wchodzą-

cego w indywidualną historię cierpiącego człowieka i przynoszącego ukojenie, a także 

pobudzenie uczestników do doświadczenia działania Boga w swoim życiu. Odwoły-

wanie się do doświadczenia w teologii pozostaje nieprecyzyjne, dlatego w kwestionariuszu 

posłużono się najszerszym pojęciem „doświadczenie”, rozumianym jako wieloaspek-

towy sposób nawiązywania przez człowieka relacji z rzeczywistością34. Zatem zmienną 

zależną w badaniach jest świadomość działania Boga w życiowym doświadczeniu 

ankietowanych, szczególnie w okresie trwania warsztatów biblijnych. 

Siłą rzeczy w ramach warsztatów należało wskazać możliwe rozwiązania dysonansu 
poznawczego wynikającego z szeroko nagłaśnianego negowania nie tylko możliwości 

 
28 Tułowiecki D., Inicjacja czy pożegnanie z Kościołem? Opinie piątnickich gimnazjalistów na temat 

sakramentu bierzmowania – studium socjologiczne, Studia Teologiczne, 29, 2011, s. 203-235. 
29 Kurtz L., Wierzenia, rytuały, instytucje, [w:] Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), Socjologia codzien-

ności, ZNAK, Kraków 2008, s. 791-811. 
30 Parker C.G., Współczesna religia ludowa. Złożony obiekt badań dla socjologów, [w:] Sztompka P., Bogunia-

Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, ZNAK, Kraków 2008, s. 812-825. 
31 Ledwoń I.S., Teologiczna interpretacja sensu cierpienia, [w:] Kalinowski M., Niewiadomska I., Szot L. 

(red.), Cierpienie: między sensem a bezsensem – Studium interdyscyplinarne, KUL, Lublin 2014, s. 7-20. 
32 Mandes S., Życie religijne, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 

Warszawa 2012, s. 229-269. 
33 Dola T., Krzyż odpowiedzią Boga na grzech człowieka, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(2), 2011, 

s. 347-356. 
34 Kowalik K., Funkcja doświadczenia w teologii, KUL, Lublin 2003. 
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działania Boga w świecie, ale nawet samego faktu Jego istnienia35. Dlatego też, w szerszej 
perspektywie, celem było nie tyle przekazanie informacji o tym, że Bóg działa w świecie, 
ile zauważenie tego działania, wspomagającego zrozumienie sensu własnego cierpienia, 
koniecznego w procesie wychodzenia z kryzysu.  

3. Badania ankietowe wśród uczestników warsztatów biblijnych 

Strategia badawcza została obrana z uwzględnieniem wskazówek z literatury przed-
miotu, choć badacze przyznają, że różnorodność podejść metodologicznych prowadzi 
do różnych, czasami sprzecznych interpretacji zjawiska religijności36. W szczególności, 
została obrana metoda porównawcza, która pozwoliła na porównanie stanu uczestników 
warsztatów przed rozpoczęciem oraz po roku pracy. Wskaźniki dopasowano do pięciu 
wymiarów, w których socjolog może badać zjawiska religijne37: 

• doświadczeniowy (emocje, przeżycia); 

• ideologiczny (twierdzenia, przekonania, wyobrażenia); 

• rytualny (zestaw praktyk); 

• intelektualny (pogłębianie wiedzy); 

• wymiar konsekwencji (obserwowane następstwa przekonań religijnych w różnych 
obszarach życia). 

Zdecydowano się na metodę ilościową, pozwalającą porównywać wyniki badań 
w postaci liczbowej38. Pytania zamknięte wprawdzie upraszczają rzeczywistość i zubożają 
problematykę, to jednak normalizacja wymaga pytań zamkniętych, podatnych na staty-
styczne opracowanie39. Zgodnie z powyższym, przygotowano kwestionariusze składa-
jące się z czterech części:  

A. Dane osobowe (bez imienia i nazwiska).  
B. Praktyki religijne.  
C. Udział w warsztatach biblijnych.  
D. Organizacja i treść warsztatów biblijnych. 
Ze względu na wagę pracy własnej uczestników w procesie samowychowania 

i wychodzenia z kryzysu, kwestionariusz został ułożony tak, by pomóc ankietowanym 
w dokonaniu samooceny. Większość pytań w celu łatwiejszego przeprowadzenia analizy 
ilościowej sformułowano w taki sposób, by odpowiedź wartościująca znalazła się 
w skali od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydowanie tak). Na końcu części D umieszczono 
trzy pytania otwarte, umożliwiające uczestnikom zgłoszenie swoich uwag. Te uwagi 
zostały później wykorzystane do udoskonalenia programu i przygotowania kolejnych 
tematów spotkań. 

 
35 Rucki M., W poszukiwaniu wspólnego przodka małpy i człowieka – problemy informatyczne i techniczne, 

PERSPEC†IVA – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, 32(2), 2018, s. 172-181; Rucki M., Ewolucja 

zegarków biologicznych: problemy montażu, oczujnikowania, sprzężeń zwrotnych i oprogramowania, [w:] 

Danielewska A., Maciąg M. (red.), Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. Tom 2, 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2019, s. 192-204. 
36 Soiński B.J., Selected indicators of religiosity of postgraduate students of Theology in Poznan, Teologia 

i Moralność, 15(2), 2020, s. 185-212. 
37 Mandes S., Życie religijne, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 

Warszawa 2012, s. 229-269. 
38 Sikorska M., Życie rodzinne, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 

Warszawa 2012, s. 188-228. 
39 Ossowski S., Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych, [w:] Sztompka P., Kucia 

P. (red.), Socjologia. Lektury, ZNAK, Kraków 2005, s. 28-34. 
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3.1. Informacja o uczestnikach badań ankietowych 

W badaniach ankietowych wzięły udział 54 osoby z 12 różnych grup, które 
realizowały autorski program warsztatów biblijnych. Jedna ankieta była uszkodzona, tak 
że danych z pierwszej strony nie udało się odczytać. 

Wśród ankietowanych było 14 mężczyzn i 39 kobiet (brak danych co do jednej osoby 
z powodu uszkodzenia pliku). 14 osób to animatorzy prowadzący spotkania. Wiek 
ankietowanych mieścił się w przedziale od 37 do 70 lat (średnia 51,3), trwających 
w sakramencie małżeństwa od 5,5 do 41 lat (średnia 25,8), po rozwodzie lub separacji 
od 0 do 22 lat (średnia 6 lat). Zero lat dotyczy zarówno osób, które mają sprawy 
rozwodowe w trakcie, jak i osób, które w ogóle nie rozwiodły się i nie uzyskały separacji.  

3.2. Praktyki religijne 

Na pytania z sekcji B „Praktyki religijne” wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi, 
ale jeden plik był w tym miejscu uszkodzony, więc statystyka dotyczy tylko 53 osób. 
Pytania sformułowano następująco: 

B1. Czy określasz siebie jako człowieka wierzącego? 
B2. Czy regularnie uczestniczysz we Mszy św.? 
B3. Czy regularnie czytasz Biblię? 
B4. Jak często uczestniczysz w innych formach praktykowania religijnego? (1 – nie 

uczestniczę, 5 – bardzo często) 
B5. Czy widzisz konkretny wpływ wiary i tych praktyk na swoje życie? 
Według odpowiedzi, największą rolę w praktykach odgrywa udział we mszy św. 

(średnio 4,94 pkt z pięciu w odpowiedzi na pytanie B2), zaś najmniejszą Pismo św. 
(średnio 3,55 pkt w odpowiedzi na pytanie B3, co znajduje się w połowie drogi między 
„nie wiem” i „raczej tak”). Prawie wszyscy widzą konkretny wpływ wiary i praktyk 
religijnych na swoje życie: średnia z odpowiedzi na pytanie B5 wynosi 4,91. Średnie 
wyniki odpowiedzi na każde pytanie są pokazane na wykresie na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Odpowiedzi w skali 1-5 na pytania z sekcji B „Praktyki religijne” [opracowanie własne]  

Należy odnotować, że nieznajomość Pisma Świętego, choć została przyrównana 
przez św. Hieronima do nieznajomości Chrystusa40, to powszechne zjawisko wśród kato-
lików w Polsce. Niska regularność czytania Biblii wśród ankietowanych, przyznających 
się do częstych praktyk religijnych, wskazuje na słuszność poczynionych założeń, by 
warsztaty wspomagające wychodzenie z kryzysu były oparte na spisanym Objawieniu. 

 
40 Paweł VI, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, Rzym 1965, http://ptm.rel.pl/ 

czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/142-konstytucja-dogmatyczna-o-objawieniu-

bozym-dei-verbum.html#p142-87 [data dostępu: 18.03.2022]. 
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3.3. Udział w warsztatach biblijnych 

W części C „Udział w warsztatach biblijnych” w dwóch ankietach nie było odpo-

wiedzi na pytanie C5 i w dwóch na pytanie C7. Pytania dotyczyły wpływu pracy z Biblią 

według autorskiego programu na życie uczestników w odniesieniu do postawionych 

celów, opisanych w podrozdziale 2. Pytania były sformułowane w następujący sposób: 

C1. Czy udział w warsztatach umocnił Twoją wiarę? 

C2. Czy udział w warsztatach zwiększył Twoją wiedzę na temat Biblii? 

C3. Czy w okresie trwania warsztatów zwiększyła się regularność czytania Biblii? 

C4. Czy udział w warsztatach pomógł Ci w nawiązaniu/umocnieniu Twojej relacji 

z Bogiem? 

C5. Czy w okresie trwania warsztatów zauważyłeś zwiększenie skuteczności swojej 

modlitwy (odpowiedzi Boga na Twoją modlitwę)? 

C6. Czy w okresie trwania warsztatów zauważyłeś konkretne działanie Boga 

w swoim życiu lub życiu swoich bliskich? 

C7. Ile sytuacji z ostatniego roku mógłbyś określić jako konkretne działanie Boga 

rozwiązującego Twoje problemy? 

C8. Czy obecnie postrzegasz swoją sytuację kryzysową bardziej negatywnie niż 

poprzednio, czy bardziej pozytywnie? 

C9. Czy w okresie trwania warsztatów zwiększyło się Twoje poczucie sensowności 

zaistniałej sytuacji kryzysowej i podejmowanych przez Ciebie działań? 

Odpowiedzi na te pytania są pokazane na wykresie na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Odpowiedzi w skali 1-5 na pytania z sekcji C „Udział w warsztatach biblijnych”  

[opracowanie własne]  

W skali pięciopunktowej najwyżej oceniono zwiększenie wiedzy na temat Biblii oraz 

umocnienie wiary: średnia z odpowiedzi na pytanie C2 wyniosła 4,72, a na pytanie C1 – 

4,4. Można odczytać ten wynik jako potwierdzenie współzależności między wiedzą 

i wiarą. Duszpasterze mogliby zauważyć w tym pewną wskazówkę, sugerującą ukierun-

kowanie pracy na poznawanie Biblii, której znajomość wśród wiernych jest znikoma. 

Najniższy wynik dotyczy odpowiedzi na pytanie o zwiększenie skuteczności 

modlitwy (pytanie C5) – średnio 3,65 pkt, czyli w połowie między „nie wiem” i „raczej 

tak”. Oznacza to, że uczestnicy raczej nie zauważyli, by ich modlitwa odnosiła jakiś 

większy skutek. Niewiele lepiej wypadły odpowiedzi na pytanie o zwiększenie regular-

ności czytania Biblii (C3) – średnio 3,69 pkt, czyli poniżej „raczej tak”. Rysunek 4 

pokazuje, w jaki sposób rozłożyły się odpowiedzi na pytanie C2 dotyczące zwiększenia 
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regularności czytania Biblii: odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” udzieliło 36 

osób, czyli 2/3 ankietowanych. Można wysunąć przypuszczenie, że zwiększenie wiedzy 

na temat Biblii (odpowiedzi na pytanie C2) pozwoliło tej grupie uczestników zauważyć, 

że zawiera ona odpowiedzi na nurtujące ich pytania i pomaga rozwiązywać bieżące 

problemy. 

Pozostałe 18 osób w ten sposób oceniło wkład we własny rozwój – jedynym 

czynnikiem, który mógłby zwiększyć regularność czytania Biblii, jest wysiłek woli 

człowieka. Żadne zabiegi z zewnątrz nie zmienią tego, czy człowiek sięgnie po Pismo 

św., czy nie sięgnie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że osoby te ujawniły 

konsumpcyjne podejście do warsztatów, woląc biernie odbierać to, co im przygotowano. 

 
Rysunek 4. Liczba osób, które udzieliły poszczególnych odpowiedzi na pytanie C2 [opracowanie własne]  

Należy odnotować, że odpowiedzi na dwa ostatnie pytania z tej sekcji, czyli C8 i C9, 

dotyczące postrzegania sytuacji kryzysowej i poczucia sensowności zaistniałej sytuacji, 

uzyskały średnie oceny powyżej 4 (rysunek 3). Większy wpływ zajęcia wywarły na 

poczucie sensowności (C9, średnia 4,26) niż na postrzeganie swojej sytuacji (C8, średnia 

4,06). Można odczytać te wyniki jako świadectwo pozytywnego wpływu poszczegól-

nych tematów warsztatów biblijnych na stan osób w kryzysie małżeńskim. 

Osobną uwagę należy zwrócić na odpowiedzi na pytanie C7 „Ile sytuacji z ostatniego 

roku mógłbyś określić jako konkretne działanie Boga rozwiązującego Twoje problemy?”. 

Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie, pozostali przynajmniej raz zauważyli 

działanie Boga, jak widać z wykresu na rysunku 5. 

 
Rysunek 5. Liczba osób, które udzieliły poszczególnych odpowiedzi na pytanie C7 [opracowanie własne]  



 

Mirosław Rucki 
 

184 

 

Podsumowując wyniki z części C kwestionariusza, należy mieć na uwadze fakt, że 

ankieta nie uwzględnia wpływu poszczególnych czynników, które spowodowały takie, 

a nie inne zmiany w ciągu ostatniego roku. Niemniej jednak, można odnotować, że uczest-

nictwo w warsztatach biblijnych przyczyniło się do pogłębienia wiary oraz wiedzy biblij-

nej, pozytywnie wpłynęło na regularność sięgania do Słowa Bożego, a także pomogło 

dostrzec sensowność zaistniałej sytuacji kryzysowej. W ten sposób warsztaty biblijne 

stały się ważnym uzupełnieniem innych praktyk religijnych, pomagając uczestnikom 

dostrzec działanie Boga w swoim życiu i poczynić pewne kroki w wychodzeniu z kryzysu.  

3.4. Organizacja i treść warsztatów biblijnych 

W części D „Organizacja i treść warsztatów biblijnych RWS” pierwsze pytanie 

dotyczyło oceny różnych elementów spotkania w skali 1-5, systematyczność, propono-

wane tematy, stawiane pytania, materiały, struktura spotkań, prowadzenie spotkań, 

możliwość wypowiadania się, konieczność regularnego uczęszczania, konieczność 

odrabiania zadań domowych, konieczność omawiania zadań domowych, konieczność 

zabierania głosu na spotkaniu. Odpowiedzi nie wykazały większego zróżnicowania, 

wszystkie mieściły się między 4,30 a 4,65, wartość średnia 4,48. Najwyżej oceniono 

przygotowane materiały, w których znalazły się pytania, omawiane na spotkaniu, 

zadania domowe do samodzielnego wykonania oraz załączniki do dalszego pogłębienia 

wiedzy (średnio 4,65 pkt). Najniżej oceniono pytania stawiane podczas spotkań, ale 

wyniki znalazły się również w przedziale pomiędzy „pozytywnie” a „zdecydowanie 

pozytywnie” (średnio 4,30). Pojedyncze oceny negatywne (2) pojawiły się w przypadku 

systematyczności (z adnotacją ankietowanego: „z mojej winy”) oraz w przypadku 

prowadzenia spotkań.  

Bardziej szczegółowo oceniono trudność pytań stawianych podczas warsztatów. 

Sformułowano następujące pytania w kwestionariuszu: 

D2. Jak oceniasz stopień trudności stawianych na spotkaniu pytań? (za trudniejsze 

uznajemy pytania wymagające więcej wysiłku), ocena: 1 – bardzo trudne, 2 – trudne, 3 – 

w sam raz, 4 – łatwe, 5 – odpowiedzi są oczywiste. 

D3. Czy powyższy stopień trudności odpowiada Twoim oczekiwaniom? (ocena: 1 – 

wolałbym znacznie trudniejsze pytania, 2 – wolałbym pytania nieco trudniejsze, 3 – 

w sam raz, 4 – wolałbym pytania nieco łatwiejsze, 5 – wolałbym znacznie łatwiejsze 

pytania). 

Odpowiedzi na pytanie D2 mieszczą się między „trudne” a „w sam raz”, średnia  

2,65 pkt. Przy czym zarówno trudne, jak i łatwe pytania zasadniczo odpowiadają 

oczekiwaniom uczestników: odpowiedź na pytanie D3 wyniosła średnio 3,04, czyli 

„w sam raz”. 18 osób, czyli ok. 35%, oceniając trudność pytań (D2) i swoje oczekiwania 

(D3), zaznaczyło, że pytania są trudne, ale to jest zgodne z ich oczekiwaniami. Jeszcze 

więcej osób (21, czyli ok. 40%), oceniła „w sam raz” zarówno stopień trudności, jak 

i zgodność z oczekiwaniami. Jednak 5 osób, czyli ok. 10% badanych, uznając pytania 

za trudne, wolałoby łatwiejsze lub znacznie łatwiejsze pytania, zaś 3 osoby wolałyby pyta-

nia trudniejsze. Dla jednej osoby odpowiedzi na pytania były oczywiste, ale odpowia-

dało to jej oczekiwaniom.  

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wieku, pozycji społecznej, wykształcenia i doświad-

czenia życiowego wśród uczestników warsztatów biblijnych, ocena organizacji i treści 

warsztatów biblijnych wypadła bardzo pozytywnie. Można odnotować, że w większości 
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ankietowani byli usatysfakcjonowani, a warsztaty zaspokajały ich aktualne potrzeby 

i odpowiadały ich możliwościom. Organizowanie spotkań w różnych lokalizacjach za 

pomocą animatorów, realizujących autorski program spotkań na podstawie przygoto-

wanych materiałów, zapewnia wystarczający stopień elastyczności i indywidualizacji, 

co przyczynia się do „trafienia” w konkretne bieżące potrzeby uczestników. 

4. Podsumowanie 

Wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród uczestników autorskich 

warsztatów biblijnych, są zgodne z danymi literaturowymi, wskazującymi na braki 

w edukacji religijnej katolików w Polsce. Pozytywne odpowiedzi dotyczące organizacji 

warsztatów, stawianych pytań oraz opracowanych materiałów wskazują na poprawność 

obranych metod: dialog zamiast wykładu oraz wkład pracy własnej. Ważną wskazówką, 

wynikającą z przeprowadzonych badań, była ocena stopnia trudności pytań, stawianych 

w czasie warsztatów, przez zdecydowaną większość uczestników jako zgodnego z oczeki-

waniami, niezależnie od tego, czy same pytania uznawano za trudne, czy za łatwe.  

Postawione wcześniej cele, wynikające z dostępnych danych literaturowych, okazały 

się trafne i w dużym stopniu osiągnięte. Można odnotować zwiększenie znaczenia wy-

miaru intelektualnego w religijności ankietowanych po roku pracy w ramach warsztatów 

biblijnych. Jednym z największych problemów dla uczestników było rozpoczęcie procesu 

samodzielnego poznawania działania Boga w historii oraz poszukiwania odpowiedzi na 

własne pytania i problemy poprzez regularne czytanie Biblii: zaledwie 2/3 uczestników 

odnotowało zwiększenie regularności czytania Pisma św. po roku uczestnictwa 

w warsztatach. 

Osobną uwagę należy zwrócić na szeroko pojęte doświadczenie religijne, wyrażone 

w zauważeniu działania Boga w swoim życiu. W odpowiedzi na pytanie „Ile sytuacji 

z ostatniego roku mógłbyś określić jako konkretne działanie Boga rozwiązującego Twoje 

problemy?”, wszyscy ankietowani, z wyjątkiem dwóch osób, zaznaczyli, że przynaj-

mniej raz zauważyli takie działanie Boga. To jest ważna obserwacja, biorąc pod uwagę 

fakt, że teologia nie jest w stanie przejść dzisiaj obojętnie obok doświadczenia41. 

Zapewne należy ten wynik rozpatrywać w powiązaniu ze zwiększeniem wiedzy oraz 

pogłębieniem religijności ankietowanych, a także jako jedną z przyczyn zwiększenia 

poczucia sensowności zaistniałej sytuacji kryzysowej. Można ująć to doświadczenie 

jako potwierdzenie otrzymywanej wcześniej informacji o tym, że Bóg nie jest obojętny 

na ludzkie cierpienie. 

W ten sposób badania ankietowe dostarczyły informacji zwrotnej, pozwalającej stwier-

dzić przydatność autorskiego programu warsztatów biblijnych w pracy duszpasterskiej, 

m.in jako pomoc w wychodzeniu z kryzysu. 

Podziękowania 

Autor wyraża swoją wdzięczność Wspólnocie Trudnych Małżeństw „Sychar”, która 

umożliwiła prowadzenie warsztatów biblijnych w ramach Ruchu Wiernych Serc, a także 

wszystkim uczestnikom warsztatów za ich udział, otwartość i życzliwość. 

  

 
41 Kowalik K., Funkcja doświadczenia w teologii, KUL, Lublin 2003. 
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Warsztaty biblijne – wyniki badań ankietowych 

Streszczenie  
W artykule omówiono wyniki badań ankietowych wśród uczestników warsztatów biblijnych, prowadzonych 
według autorskiego programu. Ze względu na doświadczenie kryzysu małżeńskiego uczestników warszta-
tów, po dokonaniu analizy wyników badań socjologicznych w Polsce, cele, formy i metody prowadzenia 
spotkań zostały dostosowane do potrzeb uczestników. Szeroki zakres zagadnienia pomocy osobom wycho-
dzącym z kryzysu uprawnia do sięgania zarówno do metodologii nauk teologicznych i humanistycznych, 
jak i społecznych. Badania ankietowe przeprowadzono dla sprawdzenia stopnia realizacji celów warsztatów. 
Została obrana metoda porównawcza, która pozwoliła na porównanie stanu uczestników przed rozpoczę-
ciem warsztatów oraz po roku pracy. Zdecydowano się na metodę ilościową, pozwalającą porównywać 
wyniki badań w postaci liczbowej, dlatego w kwestionariuszu znalazły się pytania zamknięte umożliwiające 
normalizację wyników. Wyniki ankiet są w większości zgodne z danymi, dostępnymi w literaturze, a w odnie-
sieniu do wychodzenia z kryzysu, pogłębienia wiedzy religijnej oraz praktycznego jej stosowania odpo-
wiedzi ankietowanych wskazują na wysoki stopień realizacji postawionych celów. Dodatkowo odpowiedzi 
pomogły w doskonaleniu programu warsztatów biblijnych na dalsze lata.  
Słowa kluczowe: warsztaty biblijne, badania ankietowe, kryzys małżeński, Bóg, Biblia 
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Joanna Mikosz1 

Charakterystyka funkcji sandomierskiego pisma 

szkolnego pt. „Spójnia”. Analiza za lata 1917-1938 

Bądźcie na tyle męscy, aby mieć swoje własne zdanie o wszystkiem dobrem. 

Należy więc, już od młodzieńczego wieku rozwijać w sobie wiarę we własne siły, 

które wywołują ufność w naszą dzielność życiową, gdyż wprost nie można obejść 

się bez niej2. 

Tom. Orwicz 

1. Wprowadzenie 

Dzieje czasopiśmiennictwa szkolnego okresu dwudziestolecia międzywojennego to 

zagadnienie, które dotychczas nie zostało dogłębnie i wyczerpująco opracowane. Jak 

podkreśla Irena Socha:  

poza lokalną publicystyką i wydawnictwami o charakterze rocznicowo- 

-wspomnieniowym (pamiętniki, księgi jubileuszowe szkół) prasa szkolna była 

omawiana pobieżnie na marginesie monografii czy zarysów historycznych 

poszczególnych placówek oświatowych. Zaledwie w kilku przyczynkach temat 

został podjęty jako zagadnienie odrębne3.  

Wśród nich możemy wyróżnić4: „Kieleckie pisma szkolne w latach 1918-1939” 

Marty Meduckiej5, „Czasopisma redagowane przez młodzież szkół średnich na Śląsku 

w latach 1925-1939” Henryka Setnika6, „Zagłębiowska młodzież szkolna w świetle swych 

czasopism (1918-1939)” Ireny Sochy7, a także „Wartość źródłowa czasopism młodzieży 

szkolnej. Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Szkice i materiały”8. 

 
1 Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki. 
2 Orwicz T., Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej, 14 czerwca, nr 11, 1917, s. 7. 
3 Socha I., Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 22/3, 

2983, s. 49.  
4 Należy wskazać też inne opracowania: Garlicka A., Czasopisma filareckie 1909-1914, Rocznik Historii 

Czasopiśmiennictwa Polskiego, t. 9, z. 1, 1970, s. 57-75, z. 2, s. 197-226; Kamiński A., Analiza teoretyczna 

polskich związków młodzieży do połowy X IX wieku, Warszawa 1971; Kmiecik Z.; 1) Periodyki młodzieżowe 

i pedagogiczne, [w tegoż] Prasa polska w rewolucji 1905-1907, Warszawa 1980, s. 210-236; 2) Prasa 

młodzieżowa w zaborze rosyjskim po rewolucji lat 1905-1907, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 4, 1979, 

s. 47-58; Kuliński R., Z działalności Juliana Leszczyńskiego-Leńskiego w gimnazjum płockim w latach 1905-

1909, Pokolenia, nr 3, 1965, s. 81-91; Murawski R., Socjalistyczne organizacje młodzieżowe w Warszawie 

w latach 1906-1907. 
5 Meducka M., Kieleckie pism a szkolne w latach 1918-1939, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. 

Nauki Społeczno-Ekonomiczne, z. 6, 1979, s. 143-159. 
6 Setnik H., Czasopisma redagowane przez młodzież szkół średnich na Śląsku w latach 1925-1939, Rocznik 

Katowicki, 1976, s. 105-110. 
7 Socha I., Zagłębiowska młodzież szkolna w świetle swych czasopism (1918-1939), Zaranie Śląskie, z. 4, 1980, 

s. 728-747. 
8 Wartość źródłowa czasopism młodzieży szkolnej. Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Szkice 

i materiały, Warszawa 1981, s. 39-52. 
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Jak twierdzi Andrzej Paczkowski:  

w latach międzywojennych czasopisma wydawane przez młodzież ilościowo 

dominowały nad prasą dla młodzieży9. Odrębne miejsce zajmowały wśród nich 

periodyki redagowane przez uczniów poszczególnych szkół. Udało mi się 

dotychczas udokumentować istnienie w tym okresie 734 tytułów gazetek szkol-

nych, z czego w bibliotekach różnego typu, archiwach i zbiorach prywatnych 

zachowało się – w reprezentacji lub, rzadziej w komplecie – ok. 80% z tej liczby. 

Ponad połowa z nich (66%) to efemerydy, które ukazywały się najwyżej dwa 

lata i wyszły w kilku zaledwie numerach. Jednak 15% tytułów trwało od trzech 

do pięciu lat, a 17% nawet do dziesięciu i piętnastu lat10.  

Jak dodaje Irena Socha:  

Ośrodkami wydawniczymi były głównie gimnazja i licea (62% tytułów), 

zwłaszcza państwowe, oraz seminaria nauczycielskie i preparandy (18%), 

w mniejszym stopniu szkoły powszechne (9%) i średnie szkoły zawodowe (11%). 

Ogromna większość periodyków uczniowskich to wydawnictwa jednej szkoły, 

klasy szkolnej czy nawet grupy uczniów (84%). Czasem jednak, zwłaszcza 

w latach trzydziestych, kilka szkół w danym mieście wspólnie podejmowało 

działalność prasową (13%). Do wyjątków należały czasopisma o zasięgu regio-

nalnym (5 tytułów) lub ogólnopolskim (4 tytuły). Te ostatnie były w różnym 

stopniu inspirowane i sterowane przez „dorosłe” instytucje i organizacje (np. 

poznańskie „Orlęta” i „Młodzież sobie”, warszawska „Kuźnia Młodych”, 

krakowski „Orli Lot”)11. 

Czasopiśmiennictwo szkolne było w dwudziestoleciu międzywojennym zjawiskiem 

powszechnym i stale rozwijającym się. Przeciętnie co drugie gimnazjum lub liceum 

było, przynajmniej przez jakiś czas, ośrodkiem pracy redakcyjnej uczniów. Lata 1924-

1925 w pierwszym dziesięcioleciu, a zwłaszcza 1928-1931 w drugim pod względem 

przyrostu tytułów i ilości ukazujących się czasopism stanowiły najintensywniejszy okres 

rozwoju. Rocznie wydawano wówczas średnio po 90 i 143 tytuły, a nowych czasopism 

zakładano odpowiednio 45 i 49. Lata depresji wydawniczej to 1920, 1923, 1927, 1932 

i 1935. Po nich następowały jednak okresy ożywienia, z wyjątkiem roku 1935, który 

oznacza początek stałego spadku liczby zarówno ukazujących się, jak i nowo zakła-

danych periodyków12. 

Powyżej przytoczone dane wskazują, że prasa szkolna była bardzo popularna 

w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyrastała ona z rozmaitych potrzeb społecznych 

i pełniła wiele ważnych funkcji. Czasopisma były wówczas powoływane przez grupę 

 
9 Były to głównie miesięczniki, choć ze względu na trudności finansowe czy organizacyjne i przerwę wakacyjną 

w rzeczywistości wychodziło przeciętnie od 5 do 10 numerów rocznie, o średnim nakładzie od 300 do 600 

egzemplarzy. Większość czasopism szkolnych to wydawnictwa drukowane (67%), niespełna 33% tytułów uka-

zywało się – nieraz w okresie kłopotów finansowych tylko przez jakiś czas – w formie rękopisu lub maszyno-

pisu powielanego na hektografie: Socha I., Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939, „Kwartalnik 

Historii Prasy Polskiej”, 1983, nr 22/3, s. 50. 
10 Tamże, s. 49-50. 
11 Tamże, s. 50. 
12 Socha I., Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1983, 

nr 22/3, s. 50. 
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koleżeńską, klasę, koło naukowe, członków tajnego związku lub grono uczniów, 

zjednoczonych zgodnymi poglądami na kwestie ideowo-społeczne czy artystyczne 

i zainteresowaniami, w celach naukowych, dla urabiania charakteru, uświadamiania naro-

dowego i społeczno-politycznego oraz rozwijania życia towarzyskiego13. Należy dodać, 

że poziom prasy szkolnej determinowany był wieloma czynnikami: typ placówki 

oświatowej (baza lokalowa, materialna), programy nauczania, wychowania, kadra peda-

gogiczna, tradycja prasowe szkoły, poziom intelektualny uczniów – ich ambicje, predyspo-

zycje oraz chęć aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym. Redakcje wzbogacały 

życie szkolne o nowe wydarzenia, jak posiedzenia komitetu redakcyjnego kwalifi-

kującego nadsyłane teksty, połączone z burzliwymi często dyskusjami, działalność 

związaną z opracowaniem statutu czy regulaminu pracy redakcji, organizacją kolportażu 

czy konkursów angażujących młodzież szkolną itd. 

Jak zaznacza Irena Socha:  

W omawianym okresie władze oświatowe dążyły do przekształcenia tego trady-

cyjnego, niezależnego „kółkowego” czy „związkowego” modelu pisma ucz-

niowskiego w wydawnictwo typowo szkolne, włączone w realizację zadań 

dydaktycznych i wychowawczych, w strukturę organizacyjną szkoły, jako ogniwo 

samorządu, i w tym celu uruchamiały środki nadzoru nad prasą młodzieży14.  

Rozwój prasy uczniowskiej w okresie międzywojennym poszedł w innym kierunku 

niż w wieku XIX, tworząc nowy model czasopisma. Określenie go jako „szkolne” ma 

zupełnie inny aspekt niż w odniesieniu do periodyków wydawanych pod zaborami. 

Czasopisma międzywojenne stają się wydawnictwami oficjalnym i nadzorowanymi 

przez władze organami konkretnych gimnazjów czy seminariów. Treściowo wyrastają 

z solidarystyczno-narodowych, a potem państwowych ideałów wychowawczych15. 

Przeprowadzona przez Irenę Sochę analiza prasy tamtego okresu pozwoliła wy-

odrębnić różne typy wydawnictw prasy szkolnej. Należały do nich: tzw. zwierciadła 

życia szkolnego (poświęcone głównie relacjonowaniu bieżącym wydarzeniom szkol-

nym – 35%), organy ideowe (cele wychowawcze, kształtowanie uczuć patriotycznych – 

26%) oraz czasopisma poświęcone rozwijaniu różnorodnych zainteresowań (12%)16.  

2. Powstanie i charakterystyka „Spójni” 

Jesienią 1916 roku z inicjatywy sandomierskiej młodzieży, ukazał się pierwszy 
numer pisma „Przebłysk”. Jego redaktorem naczelnym był Marek Dziadowicz, uczeń 
z Chobrzan. Wkrótce pojawił się periodyk konkurencyjny pt. „Biesiadnik”, na którego 
czele stanął Czesław Latawiec17. Pomiędzy redakcjami obu pism rozgorzały zacięte 

 
13 Tamże, s. 50. 
14 Tamże, s. 50. 
15 Tamże, s. 50.  
16 Tamże, s. 51. 
17 Latawiec Cz. urodził się 10 lipca 1902 roku na przedmieściu Sandomierza. Po ukończeniu miejskiej Szkoły 
Powszechnej w Sandomierzu (1910-1915) rozpoczął naukę w miejscowym Gimnazjum Humanistycznym  
i w 1923 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach nauki gimnazjalnej współpracował z czasopismem 
szkolnym „Spójnia”, w którym opublikował m.in. recenzję ze zbioru nowel Reymonta „Za frontem”. W latach 
1923-1927 odbył studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego. Włączył się aktywnie do pracy 
w Kole Polonistów. Został jego prezesem. W wydawanym przez Koło periodyku „Nowe Wici” opublikował 
rozprawę „Żeromski a Brzozowski” (1926 nr 1). W latach 1927-1929 był nauczycielem języka polskiego 
w Żeńskim Prywatnym Seminarium Nauczycielskim im. Juliusza Słowackiego w Poznaniu, po czym otrzymał 
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polemiki, ponieważ obydwie efemerydy zawierały podobne treści. Jak podkreśla Danuta 
Paszkowska:  

Zapał redakcyjny, pęd do pisania dla dobra wspólnego wykorzystał nauczyciel 
Aleksander Patkowski18, który zaprosił antagonistów na rozmowę i po zażartej 
dyskusji podjęto uchwałę (głównie wskutek zabiegów dyplomatycznych 
Patkowskiego) o połączeniu obydwu redakcji i wydawaniu jednego, wspólnego 
pisma, któremu nadano wymowny tytuł „Spójnia”19.  

Czasopismo pojawiło się 3 grudnia 1917 roku i zostało połączone z młodzieżowym 
kołem historyczno-literackim. Wpłynęło to na poprawę poziomu pisma, poprzez 
ulepszenie treści artykułów. Periodyk: zrodził się i wykluł z polemik, jakie prowadzili 
uczniowie otwartej 4 listopada 1915 roku Męskiej Szkoły Filologicznej, która miała swą 
siedzibę przy ul. Żeromskiego20, a jego redaktorami byli: Czesław Latawiec, Piotr 
Suszycki, Karol Lewakowski, Andrzej Szczepański oraz Wincenty Burek21. Warto też 
dodać, że słuchacze tamtejszego gimnazjum byli bardzo aktywni naukowo: Na spotka-
niach, które odbywały się raz w tygodniu, czytano i komentowano utwory Owidiusza, 

 
roczne stypendium naukowe. W roku 1930 uzyskał w Uniwersytecie Poznańskim doktorat na podstawie 
dysertacji „Dziady Adama Mickiewicza. Nowe oświetlenie problemów” (druk: Poznań 1929). Książkę wydał 
w oficynie J. Jachowskiego, w której publikował większość późniejszych prac naukowych. C. Latawiec zmarł 
9 lipca 1986 roku w Poznaniu. Został uhonorowany następującymi odznaczeniami: Odznaka Honorowa Miasta 
Poznania 1962; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1968; Złota Odznaka ZNP 1974; Medal Komisji 
Edukacji Narodowej 1980; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1981 [www. sandomierz.pl: 1.12.2021]. 
18 Patkowski A.K. przyszedł na świat 4 marca 1890 roku w Ożarowie (powiat opatowski). W latach 1899-1904 
uczęszczał do sandomierskiego progimnazjum. Już w tym czasie wykazywał się patriotyzmem, biorąc udział 
w różnego rodzaju akcjach młodzieżowych, służących przygotowaniom do walki o niepodległość. Studia wyższe 
podjął Aleksander Patkowski na renomowanym Uniwersytecie Lwowskim w 1908 roku. Studiował tam 
filologię klasyczną, jednocześnie uczęszczając na polonistyczne seminarium nauczycielskie pod kierunkiem 
prof. Bruchnalskiego. Od semestru zimowego 1911/1912 roku został słuchaczem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie na kierunkach: filologia polska (u prof. I. Chrzanowskiego i prof. S. Windakiewicza) oraz filologia 
angielska (u prof. R. Dyboskiego). Oba kierunki ukończył w 1913 roku. Swój czas poświęcał również działaniom 
teatralnym (jako współzałożyciel teatrzyku „Ul”, autor tekstów, aktor i piosenkarz; a podczas ferii zimowych 
i letnich organizator amatorskiej sceny teatralnej w Sandomierzu działającej w nieistniejącym już dzisiaj 
budynku Straży Ogniowej przy ulicy Mickiewicza), wygłaszaniu odczytów na temat literatury polskiej, publi-
kowaniu licznych artykułów w prasie, a nawet wspieraniu rozwoju biblioteki w Sandomierzu. Piastował wiele 
odpowiedzialnych stanowisk: był jednym z dyrektorów Towarzystwa Urządzeń Szkolnych i Laboratoryjnych 
„Urania”, następnie od 1928 roku pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
gdzie kierował również biblioteką. W ramach kierowanego przez niego Wydziału Oświaty Pozaszkolnej (od 
1924) powołano do istnienia Wiejski Uniwersytet Ludowy w Szycach pod Krakowem, któremu przewodził. 
Przyczynił się do reaktywowania w Sandomierzu oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1918 roku 
Od 1922 roku organizował tutaj Wakacyjne Kursy Uniwersyteckie, przekształcone w 1924 roku w Powszechny 
Uniwersytet Regionalny im. S. Konarskiego, który stworzył niepowtarzalną okazję do zbliżenia się środowisk 
nauczycielskiego i uczonych uniwersyteckich. Zorganizował kilkadziesiąt wycieczek krajoznawczych z tzw. 
Bandą Regionalną. Przyczynił się do założenia Parku Narodowego im. S. Żeromskiego na terenie Puszczy 
Jodłowej. Mieszkając na stałe w Warszawie, założył Koło Sandomierzan w 1925 roku. W 1929 roku współorga-
nizował Pierwszy Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy w Poznaniu. Pozostawił po sobie imponujący dorobek 
pisarski: m.in. monumentalny „Ruch regionalistyczny w Europie”, „Pamiętnik Świętokrzyski” (jako redaktor), 
„O istocie krajoznawstwa”, „Program nauki o państwie polskim”, liczne artykuły w prasie. Wyrazem uznania 
dla Aleksandra Patkowskiego były m.in. odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Złoty Wawrzyn Akademicki. 
W 2019 roku wyróżniony został pośmiertnie tytułem Honorowego Obywatela Sandomierza: [www.zamek-
sandomierz.pl: 1.12.2021]. 
19 Paszkowska D., „Wydanie specjalne 100 lat »Spójni«, 2016/2017”, Sandomierz 2016, s. 11-12. 
20 Paszkowska D., Na stulecie „Spójni”, „Wydanie specjalne 100 lat »Spójni«, 2016/2017, Sandomierz 2016, s. 11. 
21 Gajek K., Życie i działalność wydawniczo-księgarska sióstr Chodakowskich w Sandomierzu w latach 1892-
1957, Sandomierz 2012, s. 60. 
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Wergiliusza, Cezara oraz dyskutowano nad referatami uczestników, np. o komediach 
Plauta czy Terencjusza22. Z inicjatywy ucznia Michała Świerzowicza zostało zaprenu-
merowane pismo „Filomata”, jego pierwsze egzemplarze dotarły do gimnazjum w 1929 
roku23:  

Czasopismo redagowane we Lwowie, przeznaczone dla młodzieży klas star-
szych, przybliżało kulturę antyczną, ale również szeroko pojętą kulturę europejską 
a polską w szczególności. Na jego łamach publikowano artykuły naukowo- 
-literackie, językoznawcze czy etnologiczne24. 

Początkowo „Spójna” była dwutygodnikiem, wydawanym na papierze słabego 
gatunku. Trzy pierwsze numery pisma (które ukazały się w formie rękopisów) odbito na 
szapirografie, dzięki pomocy Kancelarii Biskupa Sandomierskiego. Od numeru 
czwartego czasopismo drukowano w drukarni M. Burzyńskiego w Sandomierzu przy ul. 
Panny Marii 525. Periodyk miał format zeszytu szkolnego i wydawany był co dwa 
tygodnie. Pierwszym redaktorem naczelnym był Marek Dziadowicz (autor poezji). Zespół 
redakcyjny pozostawał anonimowy, np. Adam Bień podpisywał się pseudonimem 
„Brzdąkalski”, „Alpha”, „Abc”, a Marek Dziadowicz występował pod pseudonimem 
„Miser”26.  

W sumie od 3 grudnia 1916 roku do listopada 1938 roku ukazało się XXI roczników 
„Spójni”. Przerwa w publikowaniu pisma nastąpiła w 1921 roku. Rok później przy-
wrócono jego wydawanie:  

Po całorocznej przerwie wznawiamy wydawnictwo pisemka naszego, przy 
którem ogniskowała się nie tylko młodzież gimnazjalna, ale i młodzież z całego 
powiatu. Tę przerwę spowodowały trudne warunki obecnego życia. Podejmując 
teraz pracę na nowo liczymy na współpracę szerszych kół młodzieży i na 
zainteresowanie tutejszego społeczeństwa. „Spójnia” jest bowiem jedynem 
w powiecie pismem, które skupia pod swem sztandarami młodzież polską 
i wskazuje jej ideały i cele, do jakich dążyć powinna27.  

W 1923 roku pismo zostało ponownie zawieszone „ze względu na egzaminy 
maturalne”28. Reaktywowano je w 1924 roku. „Spójnia” wychodziła regularnie do 
stycznia 1924 roku. Kolejna przerwa w publikowaniu periodyku, z powodu kłopotów 
finansowych, miała miejsce w latach 1926-1928. Periodyk wznowiono dopiero w 1929 
roku:  

Rozwój „Spójni” tak pięknie się zapowiadający został z błahych powodów 
przerwany. Dopiero na skutek rozbudzenia się życia umysłowego wśród 
młodzieży w ostatnich latach, została „Spójnia” na nowo powołana do życia 
w roku zeszłym, by dalej, dawniej podjęte dzieło prowadzić29.  

 
22 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 1-2, 1923, s. 15.  
23 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, maj-czerwiec, nr 3-4, 1929, s. 14. 
24 Chrzelest M., Przywrócony pamięci. Michał Świerzowicz [1889-1954], Sandomierz 2007, s. 15. 
25 Warda K., Z dziejów czasopiśmiennictwa sandomierskiego do 1918 roku, Studia Kieleckie, 1988, s. 97. 
26 Burek W. w 1922 roku pisywał też do „Spójni”, a w latach 1923-1924 i był jej redaktorem. 
27 Od Redakcyi, „Spójnia. Czasopismo młodzieży szkolnej ziemi sandomierskiej”, wrzesień, nr 1, 1922, s. 1. 
28 „Spójnia. Czasopismo młodzieży szkolnej ziemi sandomierskiej”, styczeń-luty, nr 5-6, 1923, s. 40. 
29 „Spójnia. Czasopismo młodzieży i ziemi sandomierskiej. Redagowane przez uczniów Państwowego Gimna-

zjum ze współudziałem uczennic Państwowego Seminarjum”, luty nr 1-2, 1930, s. 1. 
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Fotografia 1. „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 1 marca 1918, nr 7-8, s. 1. 

Pojawiło się wówczas w odświeżonej szacie graficznej. Tym razem winieta 

magazynu ozdabiana była rysunkami przedstawiającymi Bramę Opatowską oraz widoki 

Sandomierza od strony Wisły30.  

Jak wspomina Czesław Latawiec:  

Nieco później zostałem zaproszony do redagowania czasopisma „Spójnia”. 

Zamieszczałem tam swoje artykuły i różne impresje, część z nich drukowano, 

część odrzucano, jak to w życiu bywa. Opublikowałem np. recenzje ze zbioru 

nowel Reymonta „Za frontem”. (…) Poza artykułem o nowelach Reymonta, 

wydrukowałem między innymi w „Spójni” opis nocy majowej nad jeziorem 

w głębi jakiejś fikcyjnej puszczy, później w dwóch odcinkach przedstawiałem 

szkolną wycieczkę do Gór Wysokich. Wypowiadałem się jeszcze i to negatywnie 

na temat wysyłania uczniów, uczących się języka francuskiego, na roboty 

sezonowe do Francji. Projektodawcy chodziło oczywiście o szansę opanowania 

przez młodzież języka francuskiego. Dowodziłem, że jeżeliby się czego tam 

nauczyli, to żargonu, a nie języka literackiego. Ostatni mój artykuł był związany 

z zajęciem przez armię polską Kijowa31. 

„Spójnia” podejmowała tematykę szkolną, dokumentowała bieżące życie placówki, 

a Adam Patkowski, jak twierdzi Danuta Paszkowska: starał się kształtować postawy 

swoich odbiorców32. „Spójnia” odegrała znaczącą rolę w procesie dojrzewania społecz-

nego oraz intelektualnego twórców pisma33. Periodyk:  

 
30 Gajek K., Życie i działalność wydawniczo-księgarska sióstr Chodakowskich w Sandomierzu w latach 1892-

1957, Sandomierz 2012, s. 61-62. 
31 Latawiec Cz., Sandomierz – moja młodość, Warszawa 1976, s. 210-211. 
32 Paszkowska D., Na stulecie „Spójni”, „Wydanie specjalne 100 lat »Spójni«, 2016/2017”, Sandomierz 2016, s. 12. 
33 Tamże, s. 13. 



 

Joanna Mikosz 
 

194 

 

dostarczał też bezcennej wiedzy o życiu narodu w momencie historycznym, gdy 

decydowały się przyszłe losy ojczyzny. (…) Było to pismo uczniowskie, które 

aspirowało do roli moderatora, było płaszczyzną wymiany myśli, kroniką życia 

szkoły, miasta i regionu. W „Spójni”, niczym w zwierciadle, odbijały się 

postawy i poglądy kolejnych roczników uczniów szacownej szkoły34. 

Jak podkreślała redakcja:  

Każdy egzemplarz okupiony jest bezmiarem pracy i świętym bojem „Twórcy” 

dociera do niesamowicie żądnych tej sprawy duchowej czytelników, wywołuje 

ogromne zdumienie i wprowadza w stan błogiego „zachwycenia”. Rzeczywiście 

„Spójnia” to pismo o bardzo wysokim poziomie kulturalnym, bogatej i urozma-

iconej treści. Artykuły i artykuliki pełne głębokiej myśli roztrząsają nieraz 

bardzo ważne kwestije, jak np. czytanie książki Marczyńskiego i Staśki35. 

Należy dodać, że redakcja od samego początku ukazywania się pisma dbała o wysoki 

poziom swoich artykułów, czego wyrazem są następujące słowa:  

Artykuł może wyjść dopiero po usunięciu błędów rzeczowych i wyjaśnieniu 

punktów niezrozumiałych… Świadomie błędów szerzyć nie możemy. 

Śmieszalskiemu „nowe nieszczęście” w koszu. „Małemu” – „Nie skorzystamy”, 

„Brzdąkalskiemu” – „Do niczego, za dużo »Kadzidła«, a zbyt mało treści”. 

Artykuł „Do młodzieży” oprócz serdeczności nic w sobie nie zawiera. Więcej 

treści36. 

„Spójnia” posiadała różne warianty tytułu – od 3 grudnia 1916 roku nosiła nazwę 

„Spójnia. Dwutygodnik szkolny”, od 1 marca 1917 roku – „Spójnia. Dwutygodnik 

młodzieży szkolnej”, od 1 stycznia 1919 roku „Spójnia. Miesięcznik młodzieży szkolnej”, 

od 6 stycznia 1920 roku – „Spójnia. Dwutygodnik uczącej się młodzieży ziemi 

Sandomierskiej”, od wydania styczeń – luty 1923 roku „Spójnia. Czasopismo Młodzieży 

Ziemi Sandomierskiej”, od stycznia 1924 roku „Spójnia. Miesięcznik uczniów Gimna-

zjum Państwowego w Sandomierzu”. W czerwcu 1925 roku ukazała się „Jednodniówka 

Akademickiego Koła Sandomierzan w Warszawie. Wydanie informujące o sposobie 

i warunkach studiów w wyższych uczelniach i o życiu akademickim”. Jej wydawcą był 

Zarząd Akademickiego Koła Sandomierzan. Od marca 1929 roku pismo nosiło tytuł 

„Spójnia. Czasopismo Młodzieży ziemi Sandomierskiej”, a od wydania styczeń-luty 

1930 roku „Spójnia. Czasopismo Młodzieży ziemi Sandomierskiej” z podtytułem 

„Redagowane przez uczniów państwowego gimnazjum ze współudziałem uczennic 

państwowego seminarjum”. Od maja 1936 roku tytuł brzmiał „Spójnia. Czasopismo 

młodzieży ziemi Sandomierskiej” z podtytułem „Redagowane przez uczniów państwo-

wego gimnazjum Męskiego”. 

Koszt jednego egzemplarza wynosił 14 kopiejek lub 50 halerzy, od 10 października 

1917 roku cena wzrosła do 15 kopiejek (80 halerzy). Od 26 października 1917 roku 

periodyk kosztował 12 kopiejek (60 halerzy), a koszt 10 kopiejek ponosili członkowie 

kółka literackiego. Od 6 stycznia 1920 roku cena „Spójni” wyniosła 2 korony, a od 25 
 

34 Tamże, s. 14. 
35 „Spójnia. Czasopismo młodzieży ziemi sandomierskiej. Redagowane przez uczniów Państwowego 

Gimnazjum Męskiego”, listopad-grudzień, nr 4, 1936, s. 9.  
36 Odpowiedzi od Redakcyi, Spójnia. Miesięcznik młodzieży szkolnej, 18 grudnia, nr 5, 1917, s. 12.  
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stycznia 1921 roku można było ja nabyć za 6 marek. Należy dodać, że na łamach pisma 

istniała rubryka „Ogłoszenia”. Informowano w niej o możliwościach prenumeraty37 

periodyku38. 

Redakcja borykała się z problemami finansowymi, o czym powiadamiała na łamach 

magazynu:  

z numerem niniejszym „Spójnia” swą szatę zmieni (wiadomo jak teraz są szaty 

drogie), a wszelka zmiany na lepsze pociąga za sobą wiele trudności – przede 

wszystkiem zaś materialne. Biorąc więc pod uwagę zwiększony format „Spójni” 

i ciągle wzrastające ceny papieru – wybaczą łaskawi Czytelnicy, że zmuszeni 

jesteśmy podnieść cenę do 15 kopiejek. Jeżeli będziemy mogli rozsprzedać 

większą ilość – cenę odpowiednio zniżymy39.  

W numerze 7/8 z 1918 roku redakcja zawarła następującą informację:  

Na ostatnim zebraniu komisji do spraw redakcyjnych postanowiono, aby z po-

wodu złego stanu kasy, dwutygodnik „Spójnię” zamienić w miesięcznik 

z podwójnej objętości. Za spóźnienie obecnego numeru, który powinien był 

wyjść nieco wcześniej wszystkim czytelników przepraszamy40.  

W 3. numerze w 1917 roku zakomunikowano czytelnikom, że:  

Koszta wydawnictwa „Spójni” rosną bardzo szybko, maleje jednocześnie liczba 

jej czytelników, właściwie mówiąc, to czytelników jest dużo, tylko mało 

kupujących. Dzieje się to przez zbytnią koleżeńskość, z którą w tym wypadku jest 

nieznośną, bo przecież każdy numer „Spójni” zaczytuje się, aby go tylko nie 

kupić, a w kasie redakcyjnej panuje prawdziwa próżnia. Niedługo redaktor 

zmuszony będzie sprzedać książki, aby uregulować rachunek w redakcji41.  

Ponadto:  

reorganizacja składu redakcji i brak czasu, a również niepowodzenia 

w obdarzaniu „Spójni” piękną zewnętrzną szatą zmusiły nas do opóźnienia 

i odłożenia wydawnictwa tego numeru na koniec kwietnia, za co naszych 

czytelników przepraszamy42. 

W 1918 roku dokonano dalszej transformacji pisma: Na ostatnim zebraniu Kom. do 

spraw redakcyjnych postanowiono, aby z powodu złego stanu Kasy, dwutygodnik 

zamienić na miesięcznik o podwójnej objętości43. Jak poinformował redaktor: Jakkol-

wiek finanse „Spójni” nigdy świetnie nie stały, a jeżeli marnie stały, to były jakieś widoki 

na przyszłość, o tyle teraz stoją one i nie świetnie i nie zapowiada się na jakieś specjalne 

polepszenie stosunków44.  

 
37 Cena prenumeraty pisma w 1917 roku wyniosła 40 kopiejek. 
38 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 25 maja, nr 9-10, 1917, s. 16. 
39 Od Redakcyi, „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 1 grudnia, nr 4, 1917, s. 1. 
40 Od Redakcyi, „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 1 marca, nr 7-8, 1918, s. 1. 
41 Alpha, „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 18 listopada, nr 3, 1917, s. 12. 
42 „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 15 kwietnia, nr 7-8, 1917, s. 1. 
43 Od Redakcyi, „Spójnia. Miesięcznik Młodzieży Szkolnej”, 1 marca, nr 7-8, 1918, s. 1.  
44 Alpha, „Spójnia. Miesięcznik Młodzieży Szkolnej”, 10 października, nr 1, 1918, s. 12. 
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Pomimo trudności finansowych redakcja usatysfakcjonowana była swoją działal-

nością:  

Kończy się obecnie drugi rok suchotniczej wegetacji „Spójni” naszej. Kończy 

się on ku wielkiej radości nieszczęśliwej redakcyi, której obowiązkiem było 

każdy numer napisać, wydać i kupić. Zadanie więc, jak widać spoczywało na 

ich barkach duże, wywiązali się jednak stosunkowo dobrze, o tyle przynajmniej, 

że wierzyciele pozwolą im na wakacye wyjechać. (…) Dziś serdeczne „Bóg 

zapłać” składamy tym, którzy radą i czynem pomoc nam nieśli w potrzebie45.  

Redaktorzy „Spójni” zachęcali również czytelników do współpracy:  

Rozpoczynamy niniejszym numerem trzeci rok wydawnictwa „Spójni”, którego 

to zadania nie możemy należycie spełnić bez życzliwego współdziałania kolegów 

i ogółu. Ponieważ w roku zeszłym stwierdzono praktycznie, że statut redakcji 

i kółka ma pewnie złe strony, postanowiono więc złemu zaradzić, reformując 

takowy. Upraszamy szanownych kolegów o popieranie wydawnictwa nadsyła-

nymi artykułami i referatami, jak również przez rozkupywanie egzemplarzy 

naszego pisemka, gdyż inaczej znajdziemy się naprawdę w ciężkich warunkach. 

Jeżeli będziemy mieli należyte poparcie w kolegach, spełnimy należycie zadanie 

nasze46.  

Jeśli między piszącymi teksty współpracownikami pojawiały się spory, redakcja 

dążyła do ich ograniczenia:  

Czytając „Spójnię” naszą odnoszę pewne nieprzychylne wrażenie, widząc że 

drukują się tu artykuły niezupełnie odpowiednie. Wiecznie jeden kłóci się 

z drugim (…) Są to artkuły długie, złośliwe, niesmaczne. Jest to zły objaw i może 

fatalnie wpłynąć na opinię czytelników i wzbudzić niechęć do naszej „Spójni”. 

(…) Autorzy kłócą się ze sobą, jeden wytyka błędu drugiemu. (…) Zamiast 

kłócić się z młodszymi, podajcie im rękę do zgody! Pracujcie razem z nimi, 

pamiętajcie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje47.  

Należy też dodać, że na łamach „Spójni” można odnaleźć artykuły, które zdradzały 

antysemickie poglądy członków redakcji. Egzemplifikację tej tezy stanowi tekst pt. 

„Wrażenia z wakacyjnych kursów skautowych w Krakowie”:  

Czuwaj, wrażenia z wyjazdu do Krakowa, zwiedzał miejsca bliskie sercom 

Polaków: „Opuściłem Kraków z dziwnym jakiemś uczuciem w duszy. Pamiętam 

także, ze zaraz rozpocząłem kłótnie z całą zgrają Żydów, których natłok przez 

całą chłodną noc trzymał mnie na platformie. Dopiero nad ranem zdobyłem 

sobie »miejsce siedzące«, o które musiałem stoczyć walkę z jakimś żydziakiem”48.  

  

 
45 „Spójnia. Miesięcznik Młodzieży Szkolnej”, 1 marca, nr 7-8, 1918, s. 15.  
46 Od Redakcyi, „Spójnia. Miesięcznik Młodzieży Szkolnej”, 10 października, nr 1, 1918, s. 14. 
47 Do naszych kolegów, „Spójnia. Miesięcznik uczącej się młodzieży szkolnej ziemi Sandomierskiej”, 20 

stycznia, nr 5, 1920, s. 6-8. 
48 Wrażenia z wakacyjnych kursów skautowych w Krakowie, [w:] „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 

18 grudnia, nr 5, 1917, s. 4-6. 
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3. Funkcje prasy szkolnej w ujęciu metodologicznym  

Prasa szkolna zajmuje szczególne miejsce w systemie komunikacji społecznej. Choć 

nie ma ona w pełni rozwiniętych cech masowości, nie spełnia również wymogów 

formalnoprawnych (rejestracja), ale jest silnie powiązana z lokalnością49. Zaliczana jest 

do prasy środowiskowej, a jej krąg odbiorców jest określony przynależnością do 

placówki edukacyjnej (społeczność szkolna), z którą identyfikują się członkowie danej 

społeczności. Należy dodać, że zespoły redagujące tego typu pisma mają  

swoje cele i preferencje wynikające z oczekiwań wobec pisma lokalnego. 

Przejawiają się one w preferowaniu określonych tematów wynikających 

z własnych zainteresowań czy też ulubionych gatunków dziennikarskich. To 

wszystko sprawia, że pisma lokalne, nawet w obrębie jednego typu, istotnie się 

od siebie różnią dziennikarską realizacją50.  

Jak podkreśla Patrycja Orzechowska:  

do cech charakterystycznych prasy szkolnej należałoby zaliczyć: okresowe 

ukazywanie się (zazwyczaj są to miesięczniki, dwumiesięczniki i kwartalniki, 

również pisma nieperiodyczne); niski nakład (dostępność dla niewielkiej grupy 

potencjalnych odbiorców); powielanie za pomocą środków własnych (szkolna 

drukarka); ich względną uniwersalność treści i ich informacyjność (przeważają 

informacje dotyczące głównych wydarzeń w szkole, co implikuje różnorodność 

tematyczną); aktualność (ograniczona częstotliwością ukazywania się pisma); 

walor wychowawczy (promocja społecznie uznawanych wartości społecznych); 

brak znamion wydawnictwa komercyjnego (pisma są zazwyczaj bezpłatne, 

ewentualny przychód ze sprzedaży pokrywa koszty druku) oraz prestiżowy 

charakter pisma (wydawanie pisma świadczy o pozaobowiązkowym zaangażo-

waniu nauczycieli w działalność edukacyjną)51. 

 
49 Zróżnicowanie prasy lokalnej ma nie tylko swe źródła w różnorodności podmiotów ją wydających (organ 

państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, 

samorządowa, każda organizacja społeczna, Kościół i inny związek wyznaniowy), ale także celach i zadaniach, 

które ma ona realizować. Obecnie, jak wskazują badania, wpływ czytelnika na typ kierowanej do niego prasy 

lokalnej zależy zasadniczo od następujących czynników: zainteresowania problematyką lokalna w ogóle; 

preferowania określonych treści, które są lub nie w określonych typach prasy lokalnej; miejsca zajmowanego 

w strukturze społecznej społeczności lokalnej; potrzeby uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz 

związku emocjonalnego z obszarem, na którym się mieszka. O typologicznym zróżnicowaniu prasy lokalnej 

decyduje przede wszystkim natężenie realizacji określonych zadań i celów, ich priorytet lub marginalizacja czy 

ich brak. Jak podkreśla M. Gierula: typ prasy lokalnej zależy w dużej mierze od uwarunkowań historycznych 

czy też ogólnej polityki państwa wobec społeczeństwa i chęci wpływu na niego poprzez kulturę, której prasa jest 

nieodłącznym elementem49. Należy też dodać, że na różnorodność celów i zadań realizowanych przez prasę 

lokalną, jak i organów je wydających były zawsze określane i determinowane możliwościami organizowania 

się społeczeństwa, zarówno w wymiarze społeczno-politycznym, kulturalnym, jak i gospodarczym. Istotna jest 

też polityka władzy państwowej, niezależnie od jej charakteru, wobec środków masowego przekazu, których 

nieodłącznym elementem składowym była prasa lokalna: Gierula M., Typologiczny rozwój prasy lokalnej 

w Polsce w nowych warunkach społeczno-politycznych i ekonomicznych, Studia Kieleckie, nr 3, 2003, s. 13. 
50 Gierula M., Typologiczny rozwój prasy lokalnej w Polsce w nowych warunkach społeczno-politycznych 

i ekonomicznych, Studia Kieleckie, nr 3, 2003, s. 15. 
51 Orzechowska P., Funkcje prasy szkolnej. Charakterystyka na przykładzie powiatów kamieńskiego, 

świnoujskiego i gryfickiego, Edukacja Humanistyczna, nr 2 (27), 2012, s. 30. 
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Według Ireny Sochy czasopisma dwudziestolecia międzywojennego spełniały wiele 
istotnych funkcji: kształtowały pożądane przez szkołę postawy patriotyczne i etyczne 
oraz gusta i wybory lekturowe, będąc w ten sposób środkiem integracji kulturowej, 
miejscem tworzenia się opinii i zgodnego z ideałami wychowawczymi i światopoglądu 
wychowanków. Jednoczyły młodzież wokół swojej szkoły, utrwalały i współtworzyły 
jej tradycję. Rejestrowały i same były przejawem bogatego folkloru uczniowskiego 
(periodyki satyryczne i humorystyczne). Jednak w większym jeszcze stopniu prasa 
szkolna pełniła zadania autonomiczne, znacznie bogatsze i szersze, niż oczekiwały 
władze oświatowe, tworzyła w środowisku szkolnym nową rzeczywistość – obyczajową, 
kulturalną i literacką, związaną z powstawaniem nowych tekstów literackich i publicy-
stycznych, z ich recepcją i upowszechnianiem, oraz artystyczną, gdyż w ramach redakcji 
powstawały sekcje odpowiedzialne za szatę graficzną gazetki; stąd wiele z nich posiada 
świetne ilustracje autorstwa uczniów i estetyczny wygląd zewnętrzny. Jednak te zadania 
pozaszkolne, autonomiczne były znacznie istotniejsze, i one to zadecydowały o dużej 
roli, jaką odegrała prasa szkolna w przygotowaniu młodzieży do uczestnictwa w kul-
turze literackiej, będąc także swoistym tej kultury przejawem52. 

4. Metodologia badań 

Zadaniem badawczym, które postawiła sobie autorka było określenie funkcji peł-
nionych przez „Spójnię” w latach 1917-1938. Jednostką analizy treści stały się artykuły 
opublikowane na łamach periodyku. Aby wskazać, jakie zadania pełniła „Spójnia”, 
posłużono się podziałem zaproponowanym przez Agatę Roguską, która wyodrębniając 
funkcje mediów w środowiskach (przy założeniu, że zadania i funkcje mediów środo-
wiskowych można też podzielić na zakładane, postulowane i realizowane), wskazała: 
integrującą środowisko lokalne; socjalizacyjną; uniformizacyjną; indywidualizującą; 
aktywizującą; inspirującą; upowszechniania różnorodnych treści; ludyczną; stymulującą; 
wzorcotwórczą; interpersonalną; kształtowania lokalnej opinii publicznej; interwen-
cyjną; dokumentacyjną53.  

Podstawową metodą zastosowaną podczas opisu i charakterystyki „Spójni” jest 
metoda opisowa, do której zalicza się wszystkie sposoby opisu czynności poznawczych, 
a także wytworów takich działań. Metoda opisowa jest jedną z metod jakościowych 
stosowanych w badaniach nad prasą, a jej celem jest opisanie stanu i/lub zachowania 
szeregu zmiennych. Celem autorki stało się więc odkrywanie, wyjaśnienie i opisanie 
związków między różnymi aspektami badanego zjawiska. Jak podkreśla Walery Pisarek: 
kategorie tego typu znajdują się w większości (jeżeli nie w każdym) kluczu kategoryza-
cyjnym stosowanym w analizie zawartości mediów54. Szczególnego znaczenia nabierają 
one w analizach zmierzających do opisu całej zawartości gazety lub czasopisma.  

Wśród metod i technik badawczych, jakimi posiłkowano się podczas pisania poniż-
szego tekstu, jest też metoda historyczna, której zawdzięczamy przede wszystkim 
możliwość porządkowania chronologicznego i tematycznego prasy, osadzenie analizy 
jej działalności i określenie statusu w konkretnych okolicznościach historycznych 
i towarzyszących im uwarunkowaniach społecznych, politycznych, ustrojowych, ekono-
micznych i kulturalnych.  

 
52 Socha I., Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 22/3, 

1983, s. 56. 
53 Rogulska A., Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji 

regionalnej, Impuls, Kraków 2012, s. 30. 
54 Pisarek W., Analiza zwartości prasy, Kraków 1983, s. 103. 
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Kategorią zastosowaną przy badaniu jest badanie wtórne, czyli zestawienie oraz 
szeroka analiza literatury związanej z tematem badania. Próbą badawczą dla autorki była 
analiza treści 79. egzemplarzy „Spójni” z lat 1917-1938. Egzemplarze pisma dostępne 
są w archiwum internetowym Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu pod adresem 
internetowym www.bc.bdsandomierz.pl. Należy dodać, że nie są zachowane wszystkie 
egzemplarze periodyku, brakuje numerów z lat: 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 i 1938. 
Numery z 1938 roku dostępny jest na stronie internetowej sandomierskiego liceum 
Collegium Gostomianum pod adresem: www.sandomierz.pl/cgarch/data/uploads/ 
spojnia_1938/. 

Punktem wyjścia dla poniższych rozważań stały się również następujące publikacje: 
„Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edu-
kacji regionalnej” Agnieszki Rogulskiej55, „Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 
1918-1939” Ireny Sochy56, „Wartość źródłowa czasopism młodzieży szkolnej. Z badań 
nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Szkice i materiały”57, „Funkcje prasy 
szkolnej. charakterystyka na przykładzie powiatów kamieńskiego, świnoujskiego i gry-
fickiego” Pauliny Orzechowskiej58, „Media lokalne w Polsce. Podręcznik akademicki” 
Ryszarda Kowalczyka59, „Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego”60 
Ryszarda Kowalczyka61 oraz „Publiczność polskiej prasy lokalnej” Stanisława Michal-
czyka62. 

Istotnym źródłem informacji nt. historii „Spójni”63 jest numer jubileuszowy, który 
ukazał się w 2016 roku i  

jest on inny niż wszystkie dotychczasowe. Jest ku temu wyjątkowy powód, którym 
mogą poszczycić się tylko nieliczne szkolne wydawnictwa. To jubileusz 100-
lecia naszego wydawnictwa. Przez lata uczniowie najstarszej szkoły w mieście 
publikowali na łamach czasopisma swoją twórczość literacką, plastyczną 
i fotograficzną. Opisywali także wspomnienia i doświadczenia. Każdego roku 
szkolnego ukazuje się kilka numerów „Spójni”. (…) Zachęcam do lektury 
jubileuszowej „Spójni”. To niezwykle obszerne wydanie, bo ma aż 60 stron. 
Zostało wyjątkowo wydane w innej formie niż dotychczas. Nie jest to broszura, 
ale bardziej profesjonalna forma. W tym numerze znalazły się wspomnienia 
nauczycieli, absolwentów, a przede wszystkim uczniów64.  

 
55 Rogulska A., Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji 

regionalnej, Impuls, Kraków 2012. 
56 Socha I., Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 22/3, 

1983. 
57 Wartość źródłowa czasopism młodzieży szkolnej. Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Szkice 

i materiały, Warszawa 1981, s. 39-52. 
58 Orzechowska P., Funkcje prasy szkolnej. Charakterystyka na przykładzie powiatów kamieńskiego, świno-

ujskiego i gryfickiego, Edukacja Humanistyczna, nr 2 (27), 2012, s. 30. 
59 Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, 

Poznań 2009, s. 33. 
60 Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, wyd. UAM, Poznań 2003, s. 517. 
61 Patrzałek W., Funkcjonowanie i segmentacja rynku prasowego w Polsce, [w:] Studia nad mediami i komuni-

kowaniem masowym, Fras J. (red.), Toruń 2007. 
62 Michalczyk S., Publiczność polskiej prasy lokalnej, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi 

lokalnych, Mikułowski-Pomorski J. (red.), Rzeszów 1990. 
63 „Wydanie specjalne 100 lat »Spójni«, 2016/2017”, Sandomierz 2016. 
64 Tamże, s. 1. 
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Jak dodaje obecna redakcja periodyku:  

I oto znaleźliśmy się w momencie, kiedy sto lat się ziściło i należy ten wspaniały 
jubileusz podsumować. Stąd w tym szczególnym numerze znajdziemy nawią-
zanie do lat minionych, ale też zachowana zostaje tradycja tworzenia „Spójni” 
przez samych uczniów. Przez minione sto lat, setki a może nawet tysiące uczniów 
pojawiło się na łamach szkolnego pisma, dokumentując własne szkolne 
doświadczenia, przekazując obserwacje i relacje z wydarzeń tych małych i tych 
ogólnokrajowych i światowych. Pismo szkolne zawsze było na czasie i stało się 
przez to wspaniałym dokumentem wydarzeń i przemian dziejących się na oczach 
współczesnych. To im właśnie należy się podziękowanie za trud tworzenia, chęć 
aktywnego włączenia się w zapis wydarzeń. Uczniowie zawsze znajdowali 
pomocną dłoń wśród nauczycieli naszej szkoły i im z kolei dziękujemy za 
poświęcony czas na rozmowy, pierwsze czytanie, recenzje i co najważniejsze 
stałą zachętę do angażowania się w pierwszą dla uczniów działalność już 
„prawie” dziennikarską. Opiekunów także było wielu i wszyscy z pełnym zaan-
gażowaniem pełnili swoją funkcję, dając kronikarskie świadectwo dokumento-
wania wydarzeń i przemyśleń szkolnych kilku pokoleń uczniów65. 

Jak dalej dodaje redakcja:  

Szkolne czasopismo odgrywało przez te 100 lat bardzo ważną rolę zarówno dla 
publikujących jak i odbiorców. Uczniowie i absolwenci czerpią z niej nie tylko 
wiedzę o przeszłości szkoły, w której spędzili kilka lat swojego życia. Nie-
jednokrotnie w starych numerach „Spójni” znajdują wiersze swoich rodziców 
czy dziadków66. 

5. Charakterystyka i analiza funkcji „Spójni” 

Wśród funkcji pełnionych przez „Spójnię” można wyróżnić: funkcję integrującą 
środowisko lokalne; socjalizacyjną; uniformizacyjną; indywidualizującą; aktywizującą; 
inspirującą; upowszechniania różnorodnych treści; ludyczną; stymulującą; wzorcotwórczą; 
interpersonalną; kształtowania lokalnej opinii publicznej; interwencyjną; dokumen-
tacyjną67.  

Zadaniem funkcji integrującej środowisko lokalne jest integrowanie społeczności 
szkolnej, solidaryzowanie jej członków i tworzenie lokalnej wspólnoty doświadczeń. 
Funkcja ta propaguje wiele działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na wzmacnianie 
wzajemnych więzi, np. poprzez zakładanie rozmaitych organizacji. Przykładem ilustru-
jącym tę tezę jest tekst „Co my na to?” zamieszczony w rubryce „Głos Narodu”:  

Chcemy jako młodzież polska żyć ideałami Filomatów „Ojczyzna”, nauka, 
cnota. (…) Chcemy Ojczyznę prawdziwą kochać i dobrze jej służyć. Zakładamy 
kółka samokształcenia, celem zapoznania się z wszelkimi objawami życia 
Polskiego68.  

 
65 Zieliński K., „Wydanie specjalne 100 lat »Spójni«, 2016/2017”, Sandomierz 2016, s. 1.  
66 Szkolne czasopismo obchodzi 100-lecie – Portal Informacyjny o Sandomierzu (tsa24.com) [dostęp: 

13.10.2021]. 
67 Rogulska A., Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji 

regionalnej, Impuls, Kraków 2012, s. 30. 
68 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 1 marca, nr 7-8, 1918, s. 6. 
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Redakcja w artykule „Sejmik klasy III-ej” informowała o zebraniu miesięcznym 

członków69 oraz w „Naszym Klubie Szkolnym” powiadomiła czytelników, że w szkole 

funkcjonuje klub, gdzie można się spotykać, odrabiać lekcje i dyskutować70. W powyż-

szej publikacji znalazły się informacje o członkach klubu, zebraniach, stanie biblioteki 

i kasy bibliotecznej, prenumeracie gazet oraz skatalogowanych książkach71. Z kolei 

w tekście „Z życia w klubie” zakomunikowano o działalności klubu szkolnego, w którym 

dostępne były najnowsze czasopisma. Klub był także miejscem intelektualnych 

dyskusji: Przy stoliku od gazet siedziało kilku uczniów, czytających tygodniki z miną 

wytrawnych polityków. Jeden z nich przeczytawszy gazetę zaczął głośno krytykować 

taktykę generała Joffirea72. 

Wśród przykładów można wskazać też artykuł pt. „Sprawozdanie z czynności 

z Bratniej Pomocy”. Mowa jest w nim o działalności szkolnej organizacji, która zjed-

nywała sobie coraz więcej entuzjastów: na początku liczyła 40 członków, potem 8073. 

Integracji młodzieży miały również sprzyjać wycieczki szkolne, których przebieg 

przedstawiano na łamach „Spójni”. Egzemplifikację tej tezy stanowią teksty: „Nad 

naszem morzem” (opis wycieczki uczniów na Hel) czy „Wspomnienia z obozów”74 

(relacja z wakacji z obozu harcerskiego). 

Zadaniem funkcji integracyjnej realizowanej na łamach „Spójni” było działanie 

w kontekście dobra wspólnego, rozwoju, postępu oraz wzajemnej pomocy. Objawiała 

się ona w budowanie poczucia więzi członków społeczności szkolnej oraz kształtowaniu 

poczucia dumy z przynależności do niej. W praktyce zadanie to spełniano przez wspomniane 

już promowanie wspólnych dla danego środowiska wzorów, norm, ideałów i wartości, 

gdzie nadrzędną rolę odgrywała edukacja. Redakcja pisma często podkreślała odrębność 

i wyjątkowość charakteru szkolnej społeczności, m.in. wspierając rozwój lokalnej 

kultury i edukacji oraz kultywując miejscowe tradycje i zwyczaje. Wspieranie kultury 

lokalnej wyrażało się w trosce o rozwój lokalnej tożsamości, popieranie działalności 

lokalnych instytucji kulturalnych oraz lokalnych twórców i promowanie ich aktywności. 

Ponadto funkcja ta realizowana była poprzez organizowanie konkursów, których celem 

było zachęcanie uczniów do podjęcia wysiłku intelektualnego. 

Funkcja socjalizacyjna polega na przekazaniu wiedzy o otaczającym świecie, 

wpajaniu wzorów zachowania oraz wdrażaniu określonego systemu wartości i norm 

etyczno-moralnych, które pomogą mu w rozróżnianiu dobra i zła. Funkcja ta ma również 

sprzyjać przygotowaniu do samodzielnego pełnienia ról społecznych oraz zapoznawanie 

go z kulturą i sztuką, nauką, techniką i religią. Jak pisze Agnieszka Roguska:  

funkcja ta polega na kształtowaniu form kulturalnego współżycia zbiorowego 

przez podkreślanie w programach konieczności solidaryzowania się w spra-

wach dotyczących: współodpowiedzialności za dobro ogółu, poszanowania 

mienia społecznego, nawoływania do podejmowania wspólnych form projektów75.  

 
69 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 15 marca, nr 6, 1917, s. 4. 
70 „Spójnia. Miesięcznik uczącej się młodzieży szkolnej ziemi Sandomierskiej”, 6 listopada, nr 1, 1917, s. 1. 
71 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 6-15 marca, 1917, nr 6, s. 11. 
72 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, nr 5, 1917, s. 2-4. 
73 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 4, 1938, s. 10-11. 
74 J.J., „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 4, 1938, s. 7-10. 
75 Rogulska A., Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji 

regionalnej, Impuls, Kraków 2012, s. 129. 
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Zaznacza się, że dzięki takim działaniom media pomagają dostrzec i zdefiniować 

problemy środowiska oraz skłonić ludzi do podjęcia skutecznych działań pomocowych 

i wspierających. Jednocześnie realizowana jest funkcja interpersonalna mediów, 

której istotą jest uświadomienie człowiekowi, że stanowi część lokalnej społeczności, 

na rzecz której może działać lub której wsparcia może w razie potrzeby oczekiwać76. 

Funkcja socjalizacyjna w „Spójni” realizowana była poprzez dostarczanie informacji 

o charakterze edukacyjnym w celu przygotowania uczniów do samodzielnego pełnienia 

ról społecznych oraz zapoznawania ich z kulturą i nauką. Zadanie to pełniły artykuły 

dotyczące m.in. literatury i historii. Wśród tekstów traktujących o literaturze należy 

wskazać „Jak czytać utwory piękna”:  

Jak okręt na morzu podnosi się i upada, tak życie umysłowe naszego narodu 

przechodziło naprzemian wznoszące się i opadające fale rozumu i wyobraźni. 

(…) Nowy kierunek naukowy polegający na kulcie piękna, jest dla człowieka 

więcej kształcącym niż wiedza wtedy, jeżeli z utworów poetyckich wydobę-

dziemy wszystkie skarby, uczucia i myśli; jeżeli wybierzemy ziarno, odrzucimy 

plewy77.  

Drugi przykład stanowi artykuł, w którym snuto rozważania czy rozbiory wpłynęły 

na rozwój literatury polskiej?78:  

wysoki poziom dzisiejszej kultury spowodował, że teraz tylko dzieła genjalnych 

mistrzów mogą stać się międzynarodowemi. Tylko płody takiego twórcy, jak 

Sienkiewicz są dziś czytane w całej Europie i Ameryce równocześnie. Inaczej 

jednak było przed kilkuset laty. Takie powieści, jak „Sowizdrzał”, „Marchołt”, 

„Piękna Magelona”, które dzisiaj tylko Feitzinger w Cieszynie i Fr. Foltin 

w Wadowicach wydają, kramarze po odpustach i jarmarkach sprzedają, 

a czytają chyba tylko wieśniacy79.  

Publikacjami, które miały pogłębiać wiedzę uczniów na temat polskich pisarzy, były 

teksty dotyczące, m.in. Adama Asnyka80 lub Zygmunda Krasińskiego:  

Zwyciężyłeś ideo piękna i dobra, zwyciężysz miłości, ty jedna przemożesz kiedyś 

ludzkie nienawiści i dasz szczęście światu – ot jest wiara Krasińskiego, wiara 

górująca ponad chaosem i odmętem ludzkich zabiegów, grzechów i namięt-

ności, jakie nam w „Nieboskiej” potęgą myśli i słowa maluje81. 

Ponadto do grona tekstów edukacyjnych dotyczących literatury można wskazać: 

„Literaturę jarmarczną (c.d)”, w której pojawiły się refleksje nt. utworu w języku dolno-

niemieckim w XV w formie anegdot i figlów, których liczba stu dobiega. Właściwie jest 

 
76 Bieganowska-Skóra A., Funkcje Mediów Lokalnych Na Przykładzie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, zarządzanie mediami Tom 6(4), 2018, s. 280. 
77 Jak czytać utwory piękna, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 15 marca, nr 6, 2017, s. 6-7. 
78 Czy rozbiory wpłynęły na rozwój literatury polskiej?, „Spójnia. Czasopismo Młodzieży i Ziemi Sando-

mierskiej. Redagowane przez uczniów Państwowego Gimnazjum ze współudziałem uczennic Państwowego 

Seminarjum”, nr 3-4, luty, 1930, s. 2-4. 
79 M., „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 21 stycznia, nr 6, 1918, s. 3-4. 
80 Wioncek M., Adam Asnyk, „Spójnia”, nr 4, 1938, s. 1-3. 
81 OZON, Poeta myśli, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, nr 5, 1917, s. 1-3. 
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to życiorys Eulenspiegiela – kuglarza i rzemieślnika M.D.82. Publikacją mającą na celu 

przybliżenie czytelnikom polskich zwyczajów było „Wesele na wsi”. Przedstawiono 

w niej przebieg tego wydarzenia:  

Harmonia wygrywała wesoło pod piecem, a ludzie dostrajali się do niej tak, że 

bielone ściany ledwie się trzymały. W przerwach słychać było głuche uderzenia 

bębna, potrącenie kieliszków, wznoszenia zdrowia, gospodarza i młodej pary. 

Wśród dymu, zapachu jedzenia, tańczono co się zowie. Kiecki jeno fruwały przy 

oberkach zamaszyście, zamiatając kurz z podłogi, który unosił się pod sam pułap83. 

Jako przykład artykułu, który miał służyć kształtowaniu postaw młodzieży i pełnić 

rolę edukacyjna, można wskazać „Widać ogromnie zainteresowanie losami narodu” 

zamieszczony w rubryce: „Nasze obecne stanowisko”:  

Jak grom spadła na nas wiadomość o haniebnym pokoju państw centralnych 

z Ukrainą, na mocy którego Chełmszczyzna i Podlasie, liczące 16% Rusinów 

zostały przyłączone do nowo powstałej republiki Ukraińskiej (…) Odtąd każdy 

Polak widzi, że czekają nas zapasy śmiertelne nie będąc odpowiednio do tego 

przygotowani i po co wiarę w słuszność naszej walki nie mamy żadnego 

materialnego poparcia (…) A jakież stanowisko ma zając młodzież? Młodzież 

polska, która od 125 lat jest jednym z głównych czynników walki o niepodległość 

naszej ojczyzny; ta młodzież, która często z całym nieuświadomieniem o poło-

żeniu, za porywem serca swego i gorącej krwi swej chwytała pierwsza za broń, 

co ma teraz zrobić? (…) Pozostaje nam tylko jedna odpowiedź. Wykorzystujmy 

każdą wolną chwilę od zajęć szkolnych, ćwiczmy się wojskowo i duchowo; 

przestańmy być dziećmi lub egzaltowana młodzieżą. A gdy przyjdzie hasło, 

stanąć z bronią w ręku w szeregu obrońców ojczyzny, zastanie nas przygoto-

wanymi i zaprawionymi do ciężkiej i ostatecznej walki z wrogiem, a Wolna, 

zjednoczona i Demokratyczna Polska z tych zapasów wyjdzie zwycięsko, z czem 

nam dopomoże Bóg84.  

Przybliżano też sylwetki znanych, cenionych i zasłużonych dla narodu polskiego, np. 

„W setną rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki”, w którym przypomniano sylwetkę85. 

Redakcja chciała edukować swoich czytelników poprzez dobór odpowiedniej lektury 

tytułów prasowych: „Przegląd pism szkolnych”: Również, jak w szkole naszej powstają 

pisemka szkolne w innych średnich zakładach naukowych. We wszystkich tych pisem-

kach można zauważyć chęć i zapał do pracy. Wśród nich autor wyliczył: „Głos Mło-

dzieży” pismo redagowane przez młodzież szkolną z Lublina, Radomia i Kielc; „Na 

szkolnej Ławie” (pismo młodzieży ostrawieckiej); „Samopomoc Bratnia” (od 1916 r.)86. 

Drugim tekstem dotyczącym tego zagadnienia jest „Odpowiedź na ankietę »Razem«: 

»Cele i zadania pisma młodzieży«:  

 
82 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 1 marca, nr 7-8, 1918, s. 3-5. 
83 Kasprzyk L., „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 4, 1938, s. 3-4. 
84 Odpowiedź na ankietę „Razem”: „Cele i zadania pisma młodzieży”, „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży 

Szkolnej”, 21 stycznia, nr 6, 1918, s. 5-6. 
85 W setną rocznicę zgonu T. Kościuszki, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 15 kwietnia, nr 7-8, 

1917, s. 6. 
86 Przegląd pism szkolnych, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 15 kwietnia, nr 7-8, 1917, s. 9. 
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Zastanawiając się nad odpowiedzią, nasuną się nam się wtedy myśli sprzeczne 

między sobą: czy powinny istnieć pisma młodzieży, czy też można się bez nich 

obejść. Młodzież odczuwa i powinna odczuwać potrzebę wypowiedzenia swych 

myśli, dążeń, zapatrywań. Pisma starszego społeczeństwa nie mogą zadość-

uczynić tym potrzebom, z powodu, że mają dość materyału interesującego 

starszych, jak też musi się zastosować do upodobań swoich czytelników. Pisma 

młodzieżowe nie zawsze też spełniają swoje zadania, bo są redagowane przez 

osoby dojrzałe, nie rozumiejących prądów panujących wśród młodzieży. (…) 

Pisma takie powinny być redagowane tylko przez młodzież, ma to bowiem 

znaczenie dla rozwoju pisma, jak też i dla wykształcenia redaktorów. Co do 

treści pisma, powinny być odzwierciedleniem rzeczywistego życia młodzieży. 

(…) Cele pisma młodzieży dadzą się zreasumować w Mickiewiczowskiem 

określeniu celów Towarzystwa filomatów, t.j. szerzenie miłości ku Ojczyźnie, 

nauce i cnocie. Sądzę, że oprócz tego pismo młodzieży powinno dać szerokie 

pole rzeczowej krytyce87.  

Redakcja starała się też otwierać społeczeństwo na różnego rodzaju nowinki 

techniczne i zachęcać do korzystania z ich dobrodziejstwa. Egzemplifikacją tej tezy jest 

publikacja „Radjokomunikacja”:  

Programy radiowe są tak dobrane, że odnoszą się do warstw niewykształconych 

i do inteligencji. Rolnik czy robotnik, znajduje w programach wskazówki do 

pracy, poznaje powoli swój kraj i zaczyna orientować w sprawach aktualnych. 

Dla inteligencji programy stanowią wartość dokształcającą i rozrywkową. 

Jednak mimo, że radjo ma tak doniosłe znaczenie, nie znajduje w Polsce 

należytego zrozumienia88. 

Funkcja socjalizacyjna miała na celu wychowywanie społeczeństwa szkolnego 

w duchu aktywności i rozwoju intelektualno-emocjonalnego, nie pozwala na zastój 

i stagnację89. Ponadto sprzyjała tworzeniu więzi, zażyłości społecznych, a także była 

motorem pozytywnych zmian i przeobrażeń. Jak podkreśla Jolanta Dzieniakowska: 

redaktorzy pism nie tylko informowali i informują, ale też starali się i czynią to do dziś – 

kształtować opinię publiczną, kreować określone modele zachowania, promować istotne 

według nich idee90. 

Funkcja aktywizującą polega na pobudzaniu do podejmowania rozmaitych działań 

na rzecz szkoły lub sprzyjających samokształceniu. Można ją połączyć z funkcją 

inspirującą, gdyż treści upowszechniane przez redakcję mogą stać się inspiracją do 

podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego lub aktywnego uczestnictwa w różno-

rodnych przedsięwzięciach91. Jako przykład można podać artykuł pt. „Rozwój naszej 

biblioteki”, w którym redakcja zachęcała uczniów do współtworzenia biblioteki szkolnej:  

 
87 Orwicz T., Odpowiedź na ankietę razem, „Spójnia. Czasopismo młodzieży szkolnej”, 21 stycznia, nr 6, 1918, 

s. 5-6. 
88 „Spójnia. Czasopismo młodzieży szkolnej”, nr 5-6, 1929, s. 6. 
89 Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, wyd. UAM, Poznań 2003, s. 50. 
90 Dzieniakowska J., Pisma uczniowskie jako źródło informacji dla lokalnej społeczności szkolnej, Studia 

Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, nr 3, 2003, s. 101. 
91 Niekiedy pojawiały się głosy krytykujące działalność organizacji szkolnych. Redakcja zawsze żywo na nie 

reagowała: Pojawiały się również głosy sprzeciwu wobec działalności organizacji szkolnych. Ilustrację tej tezy 
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Kiedy na pierwszym zebraniu „Rady Okręgowej” jeden z naszych kolegów 

zaproponował, żeby założyć bibliotekę to nie tylko nie było przeciwnych, ale 

i owszem wielu obiecało swoją pomoc. I rzeczywiście zaraz na drugi dzień po 

radzie sama IV – ta klasa (obecnie V) złożyła 20 książek92.  

Zadanie to realizowała też redakcja, zachęcając do aktywnego uczestniczenia 

w przedsięwzięciach podejmowanych przez „Komisyę”, czyli dziesięcioosobową komisję 

zajmującą się organizowaniem atrakcji poza szkolnych – wycieczek, koncertów: Nasza 

komisya wycieczkowo-zabawowa nie próżnuje, grono zaś współpracowników naszego 

pisemka dziękuje w jej imieniu całej szkoły za wszystko, czego dokonali i życzymy 

powodzenia w dalszym ciągu93. 

Redakcja zachęcała też uczniów do wzięcia czynnego udziału w wydarzeniach 

kulturalnych, m.in. w wieczorku ku uczczeniu pamięci Henryka Sienkiewicza94 lub do 

pójścia na Wystawę Obrazów Malarzy Polskich w Sandomierzu, która została otwarta 

dn. 22.03.1936 roku:  

Liczne obrazy Axentowicza, Kossaka, Mrozka, Filipkiewicza, Rozwadowskiego 

i innych stanowiły chlubę i ozdobę tej wystawy; przeniosły widza w inne 

okoliczności, cieszyły i napawały oczy grą świateł i barw i światłocienia, budziły 

i rozwijały uczucia estetyczne; zwracały uwagę na piękno naszej ziemi i naszych 

zabytków95. 

Funkcji aktywizacyjnej miały także sprzyjać konkursy organizowane na łamach 

„Spójni”. Należały do nich m.in. Konkurs: Z racji 100-letniej rocznicy zgonu Tadeusza 

Kościuszki, gmina tegoż imieniem ogłasza konkurs na sporządzenie utworu na cześć 

Kościuszki96, a także konkurs97 matematyczny, w którym pierwsze zadanie ułożył p. 

Marcin Orlicki98. 

Redakcja „Spójni”, podejmując wyżej wskazane działania, pobudzała społeczność 

szkolną do podejmowania wielu różnorodnych działań, upowszechniała dobre praktyki 

i stymulowała do zaangażowania w uczestniczeniu w życiu placówki edukacyjnej. 

Funkcja ludyczna powiązana była z funkcją rozrywkową, a jej celem było zachę-

canie do uczestnictwa w rozrywce i promowanie określonego sposobu spędzania wolnego 

czasu. Funkcja ludyczna polegała na tworzeniu przekazów służących odpoczynkowi od 

norm i obowiązków narzucanych przez życie codzienne i szkołę. Sprzyjały jej teksty 

dziennikarskie o zabarwieniu rozrywkowym, krzyżówki, zagadki, dowcipy i rysunki 
 

stanowi tekst: „Czy słuszne zarzuty?”: Bardzo często dają się słyszeć narzekania na nasze organizacje szkolne. 

Już nieraz z przykrością wysłuchiwaliśmy ostre krytyki, czynione nam przez wiele osób. Czyż mamy się 

niepokoić!? Tak zrobiłby pesymista, jednostka słaba, nikła, ale my obywatele gmin, będziemy optymistami 

i będziemy patrzeć na poglądy innych z naszego punktu widzenia, z dobrą myślą – dalecy zniechęcenia (…) Tak, 

drodzy panowie i panie. Wydajcie sąd o „Gminach”, nie znających ich idei, organizacyi i tego, co zdziałały, 

sądzicie z pozorów… i sądzicie mylnie: Woroniak, Czy słuszne zarzuty?, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży 

szkolnej”, 15 marca, nr 6, 1917, s. 5-6. 
92 „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 1 grudnia, nr 4, 1917, s. 4-5. 
93 Komisya, „Spójnia”, nr 4, 1917, s. 1. 
94 „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 1 grudnia, nr 4, 1917, s. 8. 
95 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży i Ziemi Sandomierskiej. Redagowane przez uczniów Państwowego 

gimnazjum męskiego”, nr 3, 1936, s. 10-11. 
96 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 4, 1938, s. 8. 
97 Nagrodą był bezpłatny numer „Spójni”. 
98 „Spójnia. Czasopismo młodzieży szkolnej ziemi sandomierskiej”, październik, nr 2, 1922, s. 16.  
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satyryczne. W analizowanym piśmie można wskazać: dział „Rozrywki”, w którym 

znajdowały się zagadki i szarady99 oraz dział „Rozerwij się” z dowcipami100.  

Funkcja stymulująca polega na tym, że redakcja zachęca do podejmowania 

konkretnych działań m.in. na rzecz danej społeczności, krzewienia oświaty, niesienia 

pomocy potrzebującym. Współpracownicy „Spójni” starali się stymulować młodzież do 

edukacji i samodoskonalenia, ponieważ nauka jest jedną z najwyższych wartości, która 

kształtuje człowieka i umożliwia mu wpływanie na otaczającą rzeczywistość, a nawet 

losy kraju. Tezę tę ilustruje poniższy apel skierowany do uczniów:  

Koledzy! Na początku roku szkolnego wołam Was do pracy! Praca nas 

zawiedzie do szczytu naszych marzeń, do spełnienia naszych pragnień. (…) 

Praca nas uszlachetnia, podnosi na duchu. Wołamy wszędzie i zawsze, jesteśmy 

Polakami. (…) Bo czyż nie jest bohaterem ten, kto urabia ducha Narodu, kto 

pracuje w pocie czoła, wytrwale pokonuje trudności, przykładając tam cegiełkę 

do gmachu odbudowy Ojczyzny! Takim bohaterem jest Mickiewicz, Słowacki 

i Grotger i Matejko i całe miliony innych. (…) I my, którzy w przyszłości mamy 

stać się szermierzami wolności, garnijmy się do oświaty, bo tylko jako ludzie 

oświeceni, możemy stać się pożytecznymi Ojczyźnie101. 

Kolejnym przykładem ilustrującym tę tezę jest redakcyjny apel zawarty w tekście 

„Wobec nadchodzących wakacyi”102 skierowany do uczniów, aby pożytecznie spędzali 

wakacyjny czas i poprzez swoją postawę mobilizowali mieszkańców wsi do podejmo-

wania edukacji. Ponadto, aby wskazywali ludności odpowiednie zasady moralne, 

którymi powinni kierować się w życiu:  

Mając tę swobodę powinniśmy dokładnie się zastanowić nad tem, jak ten 

wakacyjny czas spędzić pożytecznie. Najlepszą radą w tym wypadku będzie 

możność zaspokojenia porywów patriotycznych (…) podczas działalności na 

wsi. Możemy opowiadać gospodarzom i młodzieży wiejskiej dzieje narodu 

naszego, zachęcać przykładem swoim do wzajemnego szacunku, miłości do 

Matki-Ojczyzny, wskrzeszać oświatę i wiele innych pożytecznych, jak przedsta-

wienia umoralniające, w których rzeczywiście znajdziemy zadowolenie103. 

Ponadto w artykule pt. „Moje projekty” zachęcano do szerzenia oświaty na terenach 

wiejskich: Obowiązkiem naszem jest czuwać nad postępkami młodszych, wstępujących 

w nasze ślady. (…) Dodam, że ludzie ze wsi nabierają przekonania, że nauka odwodzi 

od Boga, i wcale nie jest potrzebna do życia uczuciowego104, a w publikacji „Jak spędzić 

święta” zachęcano do kreatywnego wykorzystania wolnego czasu:  

(…) Czas wolny spędzamy na próżniactwie, na wałęsaniu się. (…) Zamiast 

uścisnąć dłoń swych najbliższych, zamiast starać się o to, aby jak najprędzej 

 
99 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży i Ziemi Sandomierskiej. Redagowane przez uczniów Państwowego 

Gimnazjum ze współudziałem uczennic Państwowego Seminarjum”, marzec-kwiecień, nr 3-4, 1930, s. 11-12. 
100 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży i Ziemi Sandomierskiej. Redagowane przez uczniów Państwowego 

gimnazjum męskiego”, listopad-grudzień, nr 4, 1936, s. 15.  
101 Apartus, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 10 października, nr 1, 1917, s. 1-4. 
102 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 21 stycznia, nr 6, 1918, s. 7. 
103 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 21 stycznia, nr 6, 1918, s. 7. 
104 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 1 grudnia, nr 4, 1917, s. 4-6. 
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odwdzięczyć się rodzicom i strać się o polepszenie doli swych ziomków my nimi 

gardzimy, uważamy siebie za coś wyższego, zapominając o tem, że jesteśmy 

tylko darmozjadami, że kiedy oni pracują w pocie czoła, my korzystamy z ich 

pracy. Starajmy się więc przedewszystkiem o podniesienie oświaty na wsi, gdyż 

nic samo się nie zrobi, wieś jest bardzo zacofana. (…) Przyjeżdżając więc do 

domu na święta od razu bierzmy się do pracy, a znajdziemy przyjemność 

i zadowolenie105. 

Zachęcanie przez redakcję do inicjatywności odbiorcy sprzyjało rozwijaniu umiejęt-

ności ukierunkowanych na wypełnianie obowiązków obywatelskich, w tym przypadku 

związanych z koniecznością szerzenia oświaty na polskiej wsi. Stymulowanie do 

podjęcia działań w tym zakresie miało na celu obudzić w młodych ludziach poczucie 

misji, potrzebę dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą, a także wzmacniać świadomość, 

jak ważna w procesie rozwoju kraju jest edukacja jego mieszkańców również spoza 

terenu miast.  

Funkcja wzorcotwórcza ma na celu upowszechnienie treści wychowawczych, 

przedstawianie sylwetek godnych szacunku, a co za tym idzie wskazywanie drogi 

postępowania młodym ludziom. Funkcja ta promuje określone postawy i wzory 

zachowań, dając ludziom nadzieję oraz konkretny przykład do naśladowania. Funkcję 

tę można w przypadku „Spójni” połączyć z funkcją kształtowania opinii lokalnej. Na 

łamach analizowanego pisma zadanie to realizowały teksty, które miały zachęcać do 

podejmowania aktywności i działalności na rzecz innych poprzez prezentowanie postaw 

ludzkich godnych naśladowania:  

Do podniesienia moralności pomiędzy młodzieżą w największym stopniu 

przyczyniła się dzielna i czcigodna osobistość niejaka p. Franciszka Gensówna, 

które całe swe życie poświęciła pracy pomiędzy ludem. Przybyła do Doromina106 

na Boże Narodzenie przeszłego roku i w ciągu 3-ch miesięcy pobytu przestawała 

bezustannie z młodzieżą, szczególnie dziewczynkami i dziećmi, które ją poko-

chały, jak własna matkę107.  

Kształtowaniu postaw patriotycznych miały służyć też teksty przybliżające sylwetki 

osób, odznaczające się ogromną miłością do ojczyzny. Jedną z nich był Franciszek 

Wiącka – uczeń sandomierskiej szkoły, który 3 tygodnie walczył jako szeregowiec, 

ranny w głowę zmarł, spełniając swój obowiązek bohatersko względem Matki-Ojczyzny. 

(…) Ku uczczeniu pamięci zmarłego i bohaterskiej jego śmierci, klasa VII postanowiła 

poświęcić mu chwalebną kartę w swej Księdze Złotej, a drużyny harcerskie ogłosiły 

3 miesięczną żałobę108.  
Funkcję wzorcotwórczą można w przypadku „Spójni” połączyć z indywidu-

alizującą oraz z funkcją uniformizacyjną. Promując pozytywne wzory, postawy 

i zachowania, środki masowego przekazu, w tym przypadku pismo szkolne, mogą 

sprawić, że staną się one ważne dla danej społeczności odbiorców. Może nie od razu 

zaczną w niej obowiązywać, ale przekaz medialny ma moc skłaniania młodych ludzi do 

refleksji i przemyśleń, ukierunkowywania działań, sugerowania określonego sposobu 
 

105 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 18 grudnia, nr 5, 1917, s. 8-9. 
106 Gmina Wilczyce, 14 kilometrów od Sandomierza. 
107 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 14 czerwca, nr 11, 1917, s. 2-4. 
108 St. Or-cz., „Spójnia. Miesięcznik młodzieży szkolnej”, 8 marca, nr 4, 1919, s. 2. 
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myślenia, a także do identyfikowania się z osobami czy grupami osób wyznającymi 

pewne określone zasady lub poglądy. Redakcja pisma uniformizowała też pewne wzory 

zachowań, pokazując ludziom to, co społecznie słuszne i godne naśladowania. Miało to 

na celu pomóc dostrzec odrębność, oryginalność i specyficzność w wielu aspektach.  

Funkcja dokumentacyjna polegała na prezentowaniu wiadomości, w których 

informowano o najważniejszych wydarzeniach szkoły, realizowanych przedsięwzię-

ciach, sukcesach uczniów. Funkcję tę można połączyć z funkcją upowszechniania 

różnorodnych treści, dzięki której odbiorcy dowiadują się o różnych decyzjach 

dotyczących ich bezpośrednio; o przedsięwzięciach, inicjatywach podejmowanych 

w ich najbliższej okolicy. Media pomagają im także spojrzeć całościowo na okolicę, 

zrozumieć potrzeby regionu oraz zachodzące w nim przeobrażenia.  

Wśród przykładów można wskazać publikacje, które są świadectwem minionych 

zdarzeń, dokumentują życie społeczności i ważne dla niej momenty. Zadanie to na 

łamach „Spójni” spełniały rozmaite artykuły i rubryki. Wśród rubryk można wskazać: 

„Kronikę Szkolną” lub „Z życia szkolnego”109, w których znajdował się wykaz 

wydarzeń, m.in. msze święte, zebrania, uroczystości, np. wydarzenia upamiętniające 

uzyskanie niepodległości110. 

Funkcji dokumentacyjnej sprzyjała też rubryka „Wiadomości bieżące”111, w której 

pojawiały się informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi w szkole. Wśród nich 

możemy wyróżnić np. dotyczące sztuki wystawionej przez amatorki teatr szkolny 

w dniach 12-13 maja 1917 roku pt. „Szwedzi w Rudniku”112 lub, że w Bibliotece Sando-

mierskiego Seminaryum Duchownego uczniowie mogli obejrzeć pierwsze druki Szoffera, 

wspólnika Gutenberga z epoki renesansowej113. Na łamach „Spójni” powiadamiano 

także o wydarzeniach sportowych, np. Foot-ball (mecz młodzieży szkolnej)114 oraz: 

Sandomierska drużyna – 23 września 1917 utworzono w sandomierskim gimnazjum 

drużynę skautową115. Z tekstu „Z życia skautów” można było zaś się dowiedzieć, że:  

praca w naszej ojczyźnie w naszej drużynie prowadzona jest lepiej i daleko 

energiczniej, niż to było w przeszłem półroczu. Dowodem tego jest masowe 

zapisywanie się młodzieży do skautingu, jako też i częste zbiórki, na których 

prowadzone są wykłady, czy też rozwijające prawa harcerskie116. 

Na łamach pisma można było także odnaleźć wiersze uczniów (co stanowi doku-
mentację twórczości ówczesnej młodzieży), np. „Gdy myśl była” T.R.117; „W czem 
szczęście” Miser118, „Na cześć muzyki” (przekład z Andrzeja Krzyckiego)119 i wiersz 
„Jesień”120 i nekrologi: „Śmierć ucznia Stanisława Palińskiego, zmarł 7 lutego 1923 

 
109 Redakcya, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, nr 4, 1917, s. 1-3. 
110 „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 4, 1938, s. 14-15. 
111 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, nr 4, 1917, s. 7. 
112 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 25 maja, nr 9-10, 1917, s. 14. 
113 W Bibliotece Sandomierskiego Seminaryum Duchownego, „Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej”, 

1 grudnia, nr 4, 1917, s. 4. 
114 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 25 maja, nr 9-10, 1917, s. 15. 
115 Skaut, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 10 października, nr 1, 1917, s. 10 
116 Skaut, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, nr 5, 1917, s. 6-7. 
117 T.R., „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, nr 7-8, 1918, s. 3. 
118 Miser, „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, nr 5, 1917, s. 6. 
119 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 15 marca, nr 6, 1917, s. 8. 
120 Nowoświatówna K., „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 4, 1938, s. 13-14. 
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roku, lat 20 zmarł do długiej i ciężkiej chorobie”121 oraz: „Jerzy Sawilski” – 16 kwietnia 
zmarł, urodzony w 1901 roku. Zmarł na skutek przeziębienia”122.  

Powodem dumy redakcji był również wywiad przeprowadzony na Starówce przez 
uczniów z Jarosławem Iwaszkiewiczem dotyczący jego twórczości pisarskiej („Wywiad 
z autorem »Czerwonych tarcz« Jarosławem Iwaszkiewiczem”123). W opinii redakcji był 
to cenny tekst dokumentujący to wydarzenie:  

Sandomierz bardzo lubię – zaczyna rozmowę p. Jarosław Iwaszkiewicz, 
wskazuje nam uprzejmie krzesła – spędziłem nawet tutaj całe wakacje. Wracam 
często do Sandomierza, mam tu tak potrzebny do pracy spokój, piękny widok, 
no i sam Sandomierz. Lubię go bardzo, czego dowodem jest choćby moja praca 
o tym starym, sławne dzieje pamietającym grodzie124. 

Jak dodaje obecna redakcja „Spójni”:  

Pismo było drukowane również w trudnych chwilach, jak np. podczas I wojny 
światowej. Egzemplarze z 1917 czy 1919 roku opisują niełatwe życie szkolne 
oraz apele patriotyczne. Poruszają nawet kwestie moralne czy polityczne. Każdy 
zachowany egzemplarz czasopisma jest dokumentem, swoistym zapisem historii 
zarówno szkoły, jak i Sandomierza, a nawet całego regionu125.  

Potwierdzeniem tej hipotezy są teksty: „Obrona Sandomierza w 1908 roku. Z notatek 
na wycieczkach historycznych, które prowadził ks. kan. A. Wyrzykowski”126 oraz 
„Wspomnienia” –  

Stary Sandomierz jeszcze śpi smacznie. Z bocznych uliczek, zaułków i przed-
mieść wychodzą sylwetki ubrane w drelichy wojskowe w pełnym rynsztunku 
z zawadiacko założonym furażerkami. Wszyscy schodzą na dół, gdzie w starym 
kazimierzowskim spichlerzu swa siedzibę ma powiatowa komenda P.W. Tam 
junacy dostają karabiny, towarzyszów, z którym maja pozostać całe tygodnie. 
Następują krótkie pożegnania i wyjeżdżamy do Spasa127. 

Wśród funkcji, które nie były realizowane przez redakcję „Spójni”, można wyróżnić 
funkcję interwencyjną. Podczas przeprowadzania analizy zawartości pisma nie 
odnaleziono tekstów, które wskazywałyby, że „Spójnia” stała się swoistym pogotowiem 
interwencyjnym, a jej współpracownicy domagali się respektowania praw obywateli, 
pomagali im rozwiązywać różne problemy, czy pełnili funkcję mediatorów. 

6. Zakończenie 

Dokonana analiza potwierdza, że pisma ukazujące się na terenie szkolnym ujawniają 
i potwierdzają, jak istotne i wszechstronne funkcje w kulturze polskiej, we wszystkich 
niemal środowiskach i dziedzinach życia społecznego, pełni prasa. Przeprowadzona 

 
121 „Spójnia. Czasopismo młodzieży szkolnej ziemi sandomierskiej”, nr 5-6, 1923, s. 2. 
122 „Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej”, 15 kwietnia, nr 7-8, 1917, s. 12. 
123 Wywiad z autorem „Czerwonych tarcz” Jarosławem Iwaszkiewiczem, „Spójnia Czasopismo Młodzieży 

i Ziemi Sandomierskiej. Redagowane przez uczniów Państwowego gimnazjum męskiego”, nr 4, 1936, s. 5-6. 
124 Tamże, s. 5-6. 
125 Szkolne czasopismo obchodzi 100-lecie – Portal Informacyjny o Sandomierzu (tsa24.com) [dostęp: 

13.10.2021]. 
126 Z., „Spójnia. Miesięcznik młodzieży szkolnej”, 10 października, nr 1, 1918, s. 3. 
127 Wspomnienia, „Spójnia. Czasopismo Młodzieży Ziemi Sandomierskiej”, nr 4, 1938, s. 5-6. 
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kwerenda zachowanych egzemplarzy „Spójni” pozwala wysnuć wniosek, że czasopismo 
inspirowało wieloraką twórczość uczniów, stawało się centrum swoistego środowiska 
intelektualnego i artystycznego młodzieży, a także sprzyjało rozwojowi szkolnego życia 
literackiego. Teksty zamieszczane na łamach periodyku odgrywały znaczącą rolę nie 
tylko pod względem poznawczym, ale i emocjonalnym. Pomagały w kształtowaniu pojęć, 
sądów i wyobrażeń, a także zasad społeczno-moralnych i etycznych. Redakcja „Spójni” 
pełniła też funkcję moderatora komunikacji, konstruującej rzeczywistość, ponieważ 
artykuły wychodzące spod piór jej członków odgrywały istotną rolę w kształtowaniu 
relacji społecznych młodego człowieka. Ponadto praca wydawniczo-redakcyjna wzbo-
gacała życie szkolne o nowe wydarzenia, jak np. posiedzenia kolegiów redakcyjnych 
decydujących o zawartości kolejnych numerów pisma, którym niejednokrotnie towa-
rzyszyły burzliwe dyskusje; działalność ustawodawcza związana z opracowaniem statutu 
pracy redakcji czy zasad dotyczących powielania periodyku, jego kolportażu lub 
pozyskiwania środków na jego rozwój.  

Publikacje zawarte na łamach czasopisma, oprócz powiadamiania o aktualnych 

wydarzeniach, sprawach związanych z edukacją młodzieży spełniały też inne zadania: 

wyjaśniały, interpretowały rzeczywistość, kształtowały opinie. Wyróżniały się także 

autentyczną troską o rozwój intelektualny i estetyczny młodych czytelników. Teksty 

dziennikarskie pogłębiały wiedzę, pozwalały wywoływać intelektualne i emocjonalne 

reakcje na przedstawiane fakty. Pod wpływem tych przesłanek kształtowały zaintereso-

wania intelektualne młodzieży, które miały wpływ na wybór np. przyszłej drogi 

zawodowej.  

Redakcja pisma tworzyła własne, odrębne teksty, swój środek przekazu, czyli prasę, 

i swoją publiczność. Aktywność ta była inicjacją i propedeutyką pełnego, aktywnego 

uczestnictwa w kulturze literackiej, nie tylko w sferze odbioru, ale i twórczości. Korzyści 

wynikające ze współpracy z redakcją były bardzo bogate, dzięki niej uczniowie zdoby-

wali doświadczenie literackie, dziennikarskie i miało możliwość prezentować swoją 

twórczość pisarską. Co ciekawe, wielu członków redakcji (np. Adam Bień, Czesław 

Latawiec, Wincenty Burek) zostało później literatami, publicystami i dziennikarzami. 
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Charakterystyka funkcji sandomierskiego pisma szkolnego pt. „Spójnia”. Analiza 

za lata 1917-1938 

Streszczenie 

Celem artykułu jest prezentacja periodyku „Spójnia” ukazującego się w Sandomierzu w latach 1917-1938 

oraz określenie funkcji pełnionych przez to pismo. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej z nich 

przybliżono dzieje czasopiśmiennictwa szkolnego w Sandomierzu do 1938 roku. Druga prezentuje historię 

„Spójni” i zawiera jego charakterystykę. W trzeciej zaś omówiono funkcje, jakie pełniła „Spójnia” we wska-

zanych latach. Zadaniem, jakie postawiła sobie autorka, jest wskazanie, że prasa szkolna ma duży wspływ na 

kształtowanie i aktywizację uczniów szkół. Ponadto, że zachęca i mobilizuje czytelników do różnych działań, 

np. kulturalnych, społecznych, rozbudza zainteresowaniem regionem oraz popularyzuje jego tradycje 

historyczne. 

Słowa kluczowe: prasa polska, prasa lokalna, prasa szkolna, historia prasy polskiej, funkcje prasy szkolnej 
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Reinhold Utri1 

Definicja kultury (idiokultura, polikultura)  

i uczenia się międzykulturowego  

w świetle lingwistyki antropocentrycznej 

1. Wprowadzenie 

Ponieważ jestem lingwistą, wychodzę od pojęcia języka (jako część kultury) żeby 
później wrócić do pojęcia kultura. Celem tego artykułu jest zrozumienie kultury (która 
jest ontologicznie podzielona odpowiednio na idiokulturę i polikulturę), a także uczenia 
się międzykulturowego na podstawie lingwistyki antropocentrycznej. Jest to zatem 
kwestia czysto teoretycznego (intelektualnego) rozumienia tych dwóch terminów – 
potrzeba dokładnego definiowania wynikała z doświadczenia autora, który napotkał na 
liczne różne i sprzeczne definicje kultury i uczenia się międzykulturowego w kilku 
wystąpieniach na konferencjach i w artykułach czasopismach naukowych. 

F. Grucza2 uważa, że pojęcie języka zostało przez wielu niesłusznie uogólnione, 
w tym wyidealizowane. Język jest często postrzegany jako coś abstrakcyjnego. Takie 
definiowanie języka jest uzasadnione tylko wtedy, gdy jest on rozumiany jako konstrukt 
mentalny (jako polilekt), który wykracza poza jednostkę. Rzeczywisty język, widziany 
ontologicznie, czyli idiolekt każdego człowieka, nie jest czymś abstrakcyjnym, ale 
konkretnym, czymś realnie istniejącym, co potwierdza również E.Wąsik3: (…) itcan be 
considered as a specific property distinguishing the category of man as Homo sapiens, 
amongotherspecies. 

Nie można jednak zbadać idiolektu człowieka – nawet po fachowym chirurgicznym 
przecięciu mózgu językoznawca nie byłby w stanie wiele w nim znaleźć, ani nie 
odkryłby zapisanych słów i fraz. Zostało to potwierdzone przez FredericaVestera4 kiedy 
stwierdził około 50 lat temu: Z zewnętrznej, nieco szorstkiej, podobnej do orzecha 
struktury [mózgu] trudno by było podejrzewać, jaki jest bardzo skomplikowany 
i wszechstronny organ w nim. Jeśli wykonamy cięcie wzdłużne, możemy prędzej 
zgadnąć, jakie są tutaj niezwykle złożone procesy. 

2. Nienaruszalność języka  

Lingwiści nie mogą zatem badać języka (angielskiego, polskiego, niemieckiego, 

włoskiego lub japońskiego), nigdy go nie zobaczą ani nie „usłyszą”. Można tylko zbadać 

ustne i pisemne wypowiedzi danego człowieka, które są produkowane przez jego idiolekt 

 
1 r.utri@uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej. 
2 Grucza F., Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej, [w:] Grucza F. (red.), Język, kultura – 

kompetencja kulturowa, Warszawa 1992, s. 14. 
3 Wąsik E., Język – narzędzie czy właściwość człowieka? Założenia gramatyki ekologicznej lingwistycznych 

związków międzyludzkich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria filologia angielska, nr 28, 

Poznań 2007, s. 261. 
4 Vester Fr., Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann läßt 

es uns im Stich?, Dtv, München 1978, s. 18. W orig.: äußeren, etwas groben, walnußartigen Struktur [des 

Gehirns] würde man kaum vermuten, welch ein höchst kompliziertes und vielseitiges Organ sich darin verbirgt. 

Legen wir der Länge nach einen Schnitt hindurch, so ahnen wir schon eher, welche ungeheure komplexen 

Vorgänge hier beherbergt werden. 
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(niemiecki, angielski, polski itp.), czyli jego wiedzę i umiejętności związane z językiem 

przechowywanym w mózgu, aby następnie wysnuć wnioski na temat (zakładanej 

teoretycznie) struktury jego idiolektu. Lingwiści nie badają języka jako takiego, ale 

raczej osobę (i jej językowe wypowiedzi – po ang. utterances). Z tego powodu F. Grucza 

nazwał to podejście antropocentryczną teorią języka (patrz S. Grucza5 i J. Osiejewicz6). 

Analizując wypowiedzi danej osoby, lingwiści próbują zbliżyć się do struktury (na 

którą składa się słownictwo, wymowa, właściwości formułowania itp.) rzeczywistego 

języka danej osoby. Im więcej materiału językowego danej osoby mamy do dyspozycji 

i im dokładniej możemy go przeanalizować, tym bardziej możemy zbliżyć się do języka 

(do jej idiolektu). Jednak język pozostaje nieujawnioną tajemnicą, którą można jedynie 

przybliżyć.  

To nie przypadek, że F. Vester7 powiedział, że procesy językowe zachodzące w mózgu 

można w najlepszym przypadku odgadnąć. W dalszej kolejności można zatem stwier-

dzić, że np. nauczyciel języka niemieckiego nie może przetestować ucznia (tj. jego 

niemieckiego idiolektu), ale może jedynie krytycznie sprawdzić te wypowiedzi, którymi 

uczeń posługuje się pisemnie lub ustnie, tj. jego pisane i produkowane przez jego idiolekt 

ustne teksty. Nauczyciel jest więc w stanie sprawdzić i ocenić wiedzę językową lub 

umiejętności językowe ucznia jedynie w sposób przybliżony, tj. nieprecyzyjny. Dlatego 

ocena musi zawsze pozostać względnie subiektywna i odzwierciedla tylko to, co uczeń 

jest w stanie wyprodukować w określonym momencie. 

Nie zawsze jest słuszne stwierdzenie, że wypowiedziane lub nagrane przez studenta 

teksty pisemne lub ustne w dużym stopniu odpowiadają aktualnemu poziomowi wiedzy 

studenta. W grę wchodzi wiele innych czynników (np. nerwowość, niepokój, codzienny 

nastrój, zdolność koncentracji (por. R. Utri8)), które mogą spowodować, że uczeń – 

w stresującej sytuacji na egzaminie – nagle panikuje, nic nie pamięta, ma pustkę w głowie, 

chociaż w innych, np. bezstresowych warunkach, nie miałby problemów z odtworzeniem 

informacji językowej (por. F. Vester9). Dlatego możliwe jest zbadanie jedynie krótkich 

lub dłuższych „migawek” „wyalienowanego” języka, a mianowicie tylko wytworów 

językowych osoby aktualnie mówiącej/piszącej. Nauczyciel języka porównuje następnie 

te produkty z produktami innych uczniów i/lub z pomysłami lub produktami, które 

stworzył przy użyciu własnego (obcego) idiolektu. 

Jednak zawsze istnieje możliwość, że student stworzy nowe, nigdy niewypowie-

dziane lub napisane teksty, które mogą zawierać słowa, zwroty lub frazy, których nie ma 

w słowniku lub w tekstach innych osób. Może się zdarzyć, że analiza lub ocena tekstów 

wykracza poza kompetencje językowe nauczyciela języka (tj. że nie czuje się on już 

w stanie tego zrobić samodzielnie) i że konsultuje się w tym celu z inną kompetentną osobą 
 

5 Grucza S., Lingwistyka języków specjalistycznych, Katedra Języków Specjalistycznych i Katedra Teorii 

Języków i Akwizycji Językowej UW, seria Języki-Kultury-Teksty-Wiedza, tom 10, Euro-Edukacja, Warszawa 

2008, s. 206. 
6 Osiejewicz J., Fachsprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Sprachentheorie, [w:] Komunikacja 

Specjalistyczna (Fachsprachenkommunikation), tom 1, 2009, s. 141. 
7 Vester Fr., dz. cyt., s. 18. 
8 Utri R., Interkulturalität und Fremdsprachenlernen in Österreich, Deutschland und Polen vor dem 

Hintergrund der Sprachenpolitik der Europäischen Union, nieopublikowany doktorat, Uniwersytet 

Warszawski, 2007, s. 153. 
9 Vester Fr., dz. cyt., s. 92. 
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lub prosi o radę. Na przykład przy ocenie tekstów językowych wysokiej jakości, np. 

w konkursie literackim lub poetyckim, jury składa się z osób szczególnie kompetentnych 

językowo (na przykład pisarzy, profesorów i krytyków literackich). 

3. Kultura: idiokultura vs. polikultura 

Te same zjawiska, które odnoszą się do pojęć idiolekt i polilekt, mają również zasto-

sowanie analogicznie do pojęcia kultura, jeśli zastosujemy podejście językoznawstwa 

antropocentrycznego do tego terminu lub do terminów związanych z pojęciem kultura 

(takich jak kulturowe/międzykulturowe uczenie się, międzykulturowość itp.). 

H. Rickert (cyt.: Ewa Włodarczyk10):  

Kulturę rozumiał więc jako sferę wartości, wartości, które są bądź rzeczywiście 

uznawane za wiążące przez wszystkich ludzi, bądź oczekuje się, że będą przez 

nich uznawane. Niezależnie od tego, jaką dziedzinę kultury się bada, jakie 

społeczeństwo i konfiguracje jakiej dowolnej epoki, zawsze na pierwszy plan 

wysuwają się wartości. 

Przywołana definicja pozwala stwierdzić, że Rickert definiuje kulturę tylko w sferze 

mentalnej (a nie – jak jest powszechnie uznawane – za artefakty, czyli produkty 

w dziedzinie kultury). 

Podobnie pisze F. Grucza11, kultura jako pewien generatywny system reguł istnieje 

właściwie tylko w postaci określonego wyposażenia lub specyficznej cechy danej osoby, 

a więc tylko w postaci jej „idiokultury”. W rezultacie kultura jako pojęcie zbiorowe 

(polikultura w sensie kultury narodu, kraju, mniejszości, plemienia, społeczeństwa itp.) 

nie istnieje, analogicznie do polilektu, ale powinna być traktowana jak konstrukt 

intelektualny (teoretyczny). 

Oznacza to, że kultura – a mianowicie „idiokultura”, która jest wyjątkowa dla 

każdego człowieka i którą można następnie postrzegać jako część istoty ludzkiej – tak 

jak język („idiolekt”) jako część kultury – nie może być oddzielona od człowieka. 

Zwykle termin kultura jest używany w znaczeniu polikultura: The individual´s language 

is the essential socio-psychological bond that makes him one with his culture; similarly, 

a child born into a subculture feels, thinks, and speaks as a part ofthat subculture (C.A. 

Lefevre12).  

W koncepcji polikultury słuszne byłoby stwierdzenie – kultura nie jest niczym poza 

ludźmi, nie jest autonomią, która istnieje niezależnie od ludzi, nie jest środkiem pracy 

ludzi, ale jest czynnikiem lub właściwością, która pomaga konstytuować ludzi (por. 

Grucza F., Chomicz-Jung K. (red.)13). W związku z tym należy rozumieć kulturę, ponie-

waż termin ten jest powszechnie używany, jako konstrukt mentalny, jako „polikulturę”, 

jako to, co łączy poszczególne kultury jednostek (idiokultury). Inną możliwą definicją 

polikultury nie jest ta, zgodnie z którą polikultura jest wspólna wszystkim, lecz ta, 
 

10 Włodarczyk E., Kultura, [w:] Pilch J. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom II, Warszawa 2003, 

s. 950. 
11 Grucza F., dz. cyt., s. 47. 
12 Lefevre C.A., Linguistics, English, and the Language Arts. Teachers College Press, New York–London 1970, 

s. 8. 
13 Grucza F., Chomicz-Jung K. (red.), Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków 

i wiele kultur, Materiały z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Warszawa–

Bemowo 17-19 lutego), Warszawa 1994, s. 26. 
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w rozumieniu której polikultura stanowi sumę wszystkich idiokultur, które reprezentują 

immanentne właściwości wszystkich jednostek należących do jednej (np. polskiej) 

grupy kulturowej. To, którą definicją chcemy w danym momencie lub badaniu używać, 

zależy oczywiście od aspektów, które chcemy dokładniej rozważyć w danym 

momencie. 

Kultura (idiokultura/polikultura) obejmuje doświadczenia (również z dziełami arty-

stycznymi, takimi jak muzyka, film, literatura, obrazy, rzeźby, kuchnia itp.), nawyki 

i umiejętności, wartości, opinie i zachowania, ale także język (idiolekt/polilekt). Tak jak 

teksty są rezultatem ludzkiej działalności językowej (D. Viehweger, za: S. Grucza14), tak 

można stwierdzić, że wytwory kultury, czyli dzieła artystyczne – w najszerszym 

znaczeniu – są wynikiem kulturowej aktywności człowieka. Dzieła te są więc „wyalie-

nowaniem” wewnętrznego bogactwa kulturowego, wewnętrznych idei, fantazji, myśli, 

które są przedstawiane innym ludziom w określonej strukturze, porządku, w określonym 

schemacie lub w określony sposób utrwalone na papierze, na drewnie, w metalu czy 

elektronicznie itp. w celu późniejszego udostępnienia publiczności. 

Ponadto można z tego wywnioskować, że produkt kulturowy (dzieła sztuki, takie jak 

literatura, rzeźba, muzyka, film itp.) nie zawiera w sobie żadnej kultury, ponieważ 

reprezentuje coś nieodłącznego dla człowieka, podobnie jak tekst nie ma znaczenia ani 

treści – znaczenie, według S. Gruczy15, nie jest w żaden sposób nieodłączną częścią 

tekstu, terminu czy zdania. 

Jeśli chodzi o kulturę „rzeczywistą”, zbieżność dwóch idiokultur można pokazać jak 

w poniższym wykresie: 

 
Rysunek 1. Kongruencja dwóch idiokultur (polskiej i niemieckiej), opracowanie własne 

 
14 Grucza S., Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Katedra Języków Specjalistycznych, 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s. 66. 
15 Tenże, s. 90. 
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W przypadku osób pochodzących z tego samego obszaru kulturowego (z tym samym 

językiem, tą samą historią, podobną edukacją szkolną, podobnymi systemami wartości 

w rodzinie, doświadczeniem podobnych zachowań itp.) wzrasta udział rzeczy wspól-

nych: podobne doświadczenia, oba idiolekty w dużej mierze pokrywają się, w tym na 

przykład doświadczenia z literaturą. Wtedy te dwie idiokultury można przedstawić 

następująco: 

 
Rysunek 2. Kongruencja dwóch polskich idiokultur, opracowanie własne 

Od tych wykresów przechodzimy od razu do terminu „uczenie się międzykulturowe”. 

Obszary inne niż wspólne są szczególnie ważne w nauce (między) kulturowej – na tym 

uczeń musi się skupić, jeśli chce się nauczyć tego w obszarach obcej kultury, których 

jeszcze nie zna. Ucząc się elementów z innej kultury – niezależnie od tego, czy jest to 

doświadczenie obcych aspektów, twórczość artystyczna z innego obszaru kulturowego, 

czy język (obcy) – uczeń/student rozpoczyna proces uczenia się, który można określić 

jako naukę kulturową. 

Zaczyna lepiej rozumieć ludzi z innej kultury, z innej polikultury, poznając podobne 

doświadczenia lub zachowania itp., analizując je, porównując z własnymi istniejącymi 

i wprowadzając je do swojej świadomości lub wiedzy, a nawet jeśli zaczyna uczyć się 

obcego języka (polilektu), ze wszystkimi aspektami i elementami, które również 

implikują uwarunkowania kulturowe. 

4. Międzykulturowość w świetle lingwistyki antropocentrycznej 

Jeśli obaj uczniowie, np. niemiecki student i student polski, próbują uczyć się od 

siebie nawzajem, można mówić o procesie międzykulturowości. Ponieważ terminy 

międzykulturowość i uczenie się międzykulturowe są obecnie na ustach wszystkich, 

istnieje wiele terminów, do których dodano ten atrybut: międzykulturowa edukacja 

języków obcych, dydaktyka międzykulturowa, kompetencje międzykulturowe jako roz-

szerzenie kompetencji komunikacyjnych, uczenie się międzykulturowe i proces naucza-

nia, warsztaty międzykulturowe, gry i ćwiczenia międzykulturowe, spotkania międzykul-

turowe, międzykulturowe kontakty językowe, szkolenia międzykulturowe, umiejętności 

międzykulturowe, proces międzykulturowy, filozofia międzykulturowa, komunikacja między-
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kulturowa, świadomość międzykulturowa, istota międzykulturowa, reklama międzykul-

turowa, międzykulturowe studia regionalne, itp. 

Terminy te są poprawne tylko o tyle, o ile istnieje tylko możliwość, tylko pewien 

potencjał, który mógłby umożliwić, ułatwić lub przyspieszyć proces uczenia się 

międzykulturowego. Dlatego lepiej mówić o szkole/projekcie/spotkaniu itp. z (wysokim) 

potencjałem międzykulturowym. H. Christ16 jest również zwolennikiem wybierania 

takich elementów na lekcjach języka obcego z podejściem międzykulturowym, które, 

w zależności od indywidualnych możliwości ucznia i nauczyciela oraz biorąc pod uwagę 

sposób uczenia się i nauczania, są najbardziej przydatne do „ćwiczenia rozumienia 

obcego”. 

Tak jak każdy ma swoją kulturę (idiokulturę), tak polikultura niemiecka czy poli-

kultura polska, jak już wspomniano, reprezentuje konstrukt mentalny (który w rzeczy-

wistości nie istnieje) jako suma poszczególnych idiokultur.  

 
Rysunek 3. Kongruencja dwóch podobnych idiokultur, opracowanie własne 

Kulturoznawcy, antropolodzy, socjolodzy itp. nie badają idiokultury ludzi ani 

kultury ludu, kraju, plemienia czy społeczeństwa, ale zawsze tylko to, co jest zewnętrz-

nym, powierzchniowym zjawiskiem kulturowym (osobliwości, zachowania, przyzwy-

czajenia, język, artefakty), czyli zawsze coś wydobytego z wewnątrz osoby, coś uzew-

nętrznionego. 

Sama kultura – analogicznie do języka – nigdy nie może być przedmiotem badań. 

Obserwując osobliwości kulturowe, zachowania, analizując produkty kulturowe (dzieła 

sztuki, takie jak obrazy, rzeźby, film, muzyka, literatura, jedzenie itp.) i ewentualnie 

oceniając je lub porównując z innymi polikulturami, naukowcy mogą badać kulturę 

jednostki lub w konsekwencji tylko w przybliżeniu kulturę kraju/regionu/plemienia itp. 

Sama idiokultura nie jest więc namacalna ani widoczna, ani słyszalna, ani czytelna, 

ani też zrozumiała. Sama kultura, podobnie jak język, pozostaje tajemnicą, której nie 

sposób zgłębić. Coraz intensywniejsze zaabsorbowanie najróżniejszych kulturowymi 

przejawami jednostki zwiększa prawdopodobieństwo, że również zacznie się rozumieć 

rzeczywistą, realną i niewidzialną idiokulturę jednostki, jeśli często analizuje się indy-

widualne artefakty kulturowe. 

Idiokultura jednej osoby może znacznie różnić się od idiokultury innej osoby oraz 

polikultury tego samego obszaru kulturowego (w sensie cech charakterystycznych dla 

 
16 Christ H., Fremdverstehen und interkulturelles Lernen, [w:] Zeitschrift für interkulturellen Fremdspra-

chenunterricht, 1 (3), 1996, s. 1 (online), http://zif.spz.tu-darmstadt. de/jg-01-3/beitrag/christ.htm. 
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wielu członków społeczności); Czasami to odchylenie może być silniejsze niż idio-

kultura „reprezentatywnej” jednostki innej polikultury. Na przykład: zachowania kulturowe 

niemieckich buddystów prawdopodobnie bardziej różniłyby się od tych niemieckich 

chrześcijan niż kulturowe zachowania niemieckich chrześcijan od zachowań czeskich 

chrześcijan. Istnieje więc pewien zakres idiokultur w obrębie kraju (dokładniej 

w obrębie tego samego obszaru kulturowego), który również może zajmować duży 

zasięg, zwłaszcza w społeczeństwach silnie pluralistycznych. 

Proces wzajemnego rozumienia innych zachowań w obrębie tego samego obszaru 

kulturowego można nazwać uczeniem się wewnątrzkulturowym. Na przykład uczenie 

się wewnątrzkulturowe jest możliwe między Włochem z południa i Włochem z północy. 

Intrakulturowość oznacza również zdolność „przełączania się” między różnymi 

kulturami regionalnymi lub socjokulturami, a także zdolność do przełączania się między 

konkretną kulturą regionalną a socjokulturą (por. S. Grucza17). 

Włoch z północy (pochodzenia włoskiego) – Włoch z północy (pochodzenia 

niemieckiego, czyli Południowego Tyrolu): tutaj obie osoby są Włochami (według 

paszportu), ale obie pochodzą z różnych kultur i mają różne języki ojczyste. Między 

nimi możliwe jest uczenie się międzykulturowe, co może prowadzić do lepszego 

wzajemnego zrozumienia i większej sympatii. Południowy Tyrolczyk dorasta we 

Włoszech jako członek mniejszości niemieckojęzycznej, uczy się włoskiego jako języka 

obcego, czuje się Austriakiem, a raczej nie Włochem. 

Ponadto wśród absolwentów szkół średnich z Południowego Tyrolu istnieje silna 

tendencja do studiowania w Innsbrucku, Wiedniu lub ewentualnie w Monachium. 

Międzykulturowość sama w sobie zawiera już fakt wielokulturowości (przynajmniej 

dwukulturowości, tj. osoba zainteresowana ma w sobie co najmniej dwie idiokultury) 

i w tym zakresie odnosi się również do umiejętności przełączania się między (przy-

najmniej) dwiema idiokulturami w sytuacji komunikacyjnej. 

5. Wnioski 

Widzimy więc, że w jednostce zachodzi zarówno proces wewnątrzkulturowości 

(intra-kulturowości), jak i międzykulturowości (inter-kulturowości). Tak zwane elementy 

(inter)kulturowe, takie jak literatura, to elementy, które w idealnym przypadku są 

w stanie rozbudzić lub umożliwić proces uczenia się międzykulturowego u osoby, która 

ma potencjał rozumienia innych, przyspieszyć go. Aby uniknąć nieporozumień, 

w szczególności tłumacze pisemni i ustni muszą posiadać pewien poziom kompetencji 

zarówno w kulturze macierzystej, jak i w kulturze obcej (por. A. Małgorzewicz18). 

Poprzez świadome stosowanie i wyjaśnianie istotnej kulturowo wiedzy oraz ciągłe 

budowanie mostów między różnymi kulturami, tłumacz może zapewnić, że uczenie się 

międzykulturowe jest również możliwe u (np. politycznych) przedstawicieli różnych 

kultur, którzy nawet nie mówią językiem (polilekt) drugiej strony. 

 
17 Grucza S., Idiolekt specjalistyczny – idiokultura specjalistyczna – interkulturowość specjalistyczna, [w:] 

Lewandowski J., Kornacka M., Woźniakowski W., Języki specjalistyczne 6. Teksty specjalistyczne 

w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniach, KJS, Warszawa 2006, s. 42. 
18 Małgorzewicz A., Die Entwicklung der translatorischen Kompetenz im Rahmen des Postgradualen Studiums 

für Sprachmittler an der Universität Wrocław, 2009, www.fask.uni-mainz.de/user/hagemann/publ/ 

malgorzewicz.pdf. 
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Utwór literacki, utwór muzyczny, obraz, karykatura, jakikolwiek inny tekst 

(nasycony osobliwościami kulturowymi) lub film może – w ścisłym sensie powyższych 

rozważań – być wykorzystany jako „element międzykulturowy” tylko w takim zakresie, 

w jakim ma „potencjał międzykulturowy”. U czytelników/słuchaczy/widzów może się 

rozwijać (ale niekoniecznie musi) zrozumienie drugiej osoby, poprzez zilustrowanie 

pewnych doświadczeń lub pokazanie lub zajęcie się pewnymi problemami, które 

wspiera myślenie o innej polikulturze lub także zrozumienie np. zachowania jednostki, 

która przejawia typowe zachowania polikulturowe. 

Ten artykuł dotyczył głównie definicji dwóch terminów wymienionych w tytule. 

Wdrożenie rozumienia kultury i uczenia się międzykulturowego w oparciu o lingwistykę 

antropocentryczną najprawdopodobniej wymaga bardziej konkretnych sformułowań 

pojęć i przynajmniej przykładowej praktyki, którą można następnie opisać. To wymaga 

dalszych badań naukowych, jak również dydaktycznych. 
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Definicja kultury (idiokultura, polikultura) i uczenia się międzykulturowego 

w świetle lingwistyki antropocentrycznej 

Streszczenie 
Pojęcie „kultura” jest szeroko rozpowszechnione i rozumiane na różne sposoby, stąd też jest bardzo różnie 

definiowane (naukowo, potocznie, dziennikarsko). W tym miejscu należy dokładnie i krytycznie przeanalizować 

niektóre definicje. Następnie termin ten – analogiczny do terminu „język”, którego definicje są również 

bardzo różne – zostaje rozbity na idiokulturę i polikulturę i wyjaśniony w sposób zrozumiały w świetle 

lingwistyki antropocentrycznej. Podejście lingwistyki antropocentrycznej jest podejściem indywidualnym 

i tym samym unika uogólnień, które zwykle utrwalają stereotypy i uprzedzenia. Niniejsze opracowanie ma 

zatem na celu pogłębienie rozumienia kultury (kultury jednostki i grupy). Jest to aspekt teoretyczny, który 

mógłby pokazać praktyczne odniesienia i podkreślić praktyczne aspekty tego teoretycznego zrozumienia 

poprzez dalszą pracę nad tym tematem.  

Koncepcja uczenia się międzykulturowego w świetle językoznawstwa antropocentrycznego opiera się rów-

nież na pojęciach idiokultura i polikultura. Tylko ze zrozumieniem tych terminów możemy wejść w kon-

cepcję porównań kulturowych między „przedstawicielami” dwóch krajów lub dwóch kultur. Produkty 

kulturowe nigdy nie są kulturą same w sobie, ale są jej wynikiem (która „siedzi” w głowach ludzi) lub wyni-

kiem kulturowych zdolności ludzi. Mają one potencjał międzykulturowy, który można następnie rozwijać 

na lekcjach języków obcych. Ta dydaktyzacja tego międzykulturowego potencjału może być przedmiotem 

innego artykułu. 

Słowa kluczowe: kultura, idiokultura, lingwistyka antropocentrycznej, język 
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Maria Magdalena Nowakowska1  

Wizerunek kobiety w wybranych podręcznikach 

do nauki języka polskiego jako obcego 

1. Wprowadzenie 

Od wielu już lat trwa zainteresowanie nauką języka polskiego jako obcego (dalej: 

jpjo) lub drugiego. Jego przyczyną jest zmieniająca się sytuacja społeczna i ekonomiczna, 

związana z członkostwem Polski w Unii Europejskie i innych europejskich strukturach. 

Rośnie liczba obcokrajowców przybywających do Polski w związku z wykonywaną 

pracą, a także tych, którzy w Polsce zamieszkali na stałe oraz Polaków powracających 

z zagranicy z urodzonymi tam lub przebywającymi wiele lat dziećmi. Przybywa 

uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy swoją przyszłość wiążą z Polską. Wiele 

osób decyduje się również na potwierdzenie swoich kompetencji w zakresie znajomości 

języka polskiego na egzaminach certyfikatowych. Język polski jest bowiem drugim 

największym językiem słowiańskim (po rosyjskim). Jest to też największy język sło-

wiański w Unii Europejskiej, a szósty w ogóle. Polskiego uczą się nie tylko Europej-

czycy, ale także przedstawiciele innych kontynentów, a co za tym idzie i innych kręgów 

kulturowych (nierzadko bardzo odległych). Dlatego tak ważny jest pierwszy kontakt 

z polszczyzną, polską kulturą i polskością, bowiem to właśnie on często decyduje 

o stosunku uczących się do wszystkiego tego, co polskie. Często tym pierwszym 

kontaktem jest podręcznik do nauki jpjo. 

Każdy taki podręcznik przekazuje nie tylko wiedzę o języku, ale też informacje 

kulturowe, na temat społeczeństwa i ról odgrywanych w nim przez jego członków, tak 

mężczyzn, jak i kobiet. I właśnie wizerunek tych ostatnich w wybranych podręcznikach 

do nauki jpjo jest tematem niniejszego artykułu.  

W dotychczasowej literaturze glottodydaktycznej wizerunek kobiety w materiałach 

służących do nauczania jpjo nie jest częstym przedmiotem badań bezpośrednich. 

Przykładem opracowań tego tematu może być publikacja A. Strzeleckiej i E. Sztab-

nickiej „Obraz kobiety w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako 

obcego” (Strzelecka A., Sztabnicka E., 2012) czy artykuł K. Długosz-Niedbalec „Jakie 

wizerunki kobiet i mężczyzn są popularyzowane w podręcznikach dla cudzoziemców?” 

(Długosz-Niedbalec K., 2009). W tym drugim chodzi jednak nie tyle o obraz kobiet 

i mężczyzn jako osobników płci żeńskiej i męskiej, ale o Polki i Polaków jako 

przedstawicieli konkretnej nacji, a tego rodzaju opracowań w ostatnim czasie jest coraz 

więcej, np. „»Różni, ale tacy sami« – stereotypy związane z płcią w wybranych podręczni-

kach do nauki języka polskiego jako obcego (poziom A1 i A2)” M. Rybki i M. 

Wrześniewskiej-Pietrzak (Rybka M., Wrześniewska-Pietrzak M., 2021). Przybywa też 

różnych innych publikacji z różnych dziedzin nauki, dotyczących kobiet i ich wizerunku, 

w związku z ruchami gender. Dążenia kobiet do równości płci mają coraz bardziej 

naukowe podstawy w postaci rzetelnych opracowań, popartych wynikami badań 

przeprowadzanych na dużych grupach badawczych. Przykładem może być trzytomowa 

 
1 Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki. 
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publikacja, stanowiąca podsumowanie projektu „Gender w podręcznikach”, w której 

autorzy przedstawili krytyczną analizę zawartości polskich podręczników oraz treści 

podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców 

i idei dotyczących kobiecości i męskości, a ponadto wskazali obszary, w których 

konieczne są zmiany idące w kierunku edukacji równościowej, demokratycznej i anty-

dyskryminacyjnej (Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A., 

2016, t. 1, s. 7).  

W niniejszym artykule prezentowane są wyniki badań dotyczących wizerunku 

kobiety w kilku wybranych podręcznikach, przy czym „wizerunek kobiety” rozumiany 

jest tu jako holistyczne wyobrażenie przedstawicielki płci żeńskiej, wyłaniające się 

z językowej prezentacji kobiet w analizowanych wydawnictwach.  

Polski rynek księgarski oferuje bogaty wybór podręczników do nauki jpjo. Prawie 

każdy ośrodek akademicki, zajmujący się glottodydaktyką polonistyczną, ma ambicje 

posiadania własnych książkowych pomocy naukowych, często związanych z miastem, 

w którym znajduje się jego siedziba. Trzeba zauważyć, że najwięcej na rynku jest po-

dręczników do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie progowym i podsta-

wowym. Wraz z rosnącym stopniem trudności opanowania jpjo oferta tego typu 

publikacji maleje. Mało tego, podręczniki na wyższych stopniach są najczęściej już 

wyspecjalizowane w pogłębianiu i rozwijaniu konkretnych zdobytych wcześniej 

umiejętności i sprawności (np. rozumienia tekstów pisanych, czytania, frazeologii itp.), 

natomiast te, wykorzystywane w początkowym procesie nauczania jpjo, mają charakter 

bardziej ogólny. Od kilku lat najpopularniejsze są jednak dwie serie stworzonych 

w duchu podejścia komunikacyjnego podręczników: „Hurra!!! Po Polsku”2 i  „Polski, 

krok po kroku”3 i właśnie one stanowiły podstawę badawczą niniejszego artykułu.  

„Hurra!!! Po Polsku” to pierwsza na rynku seria podręczników do nauczania języka 

polskiego jako obcego, przygotowująca od podstaw do egzaminu certyfikatowego na 

poziomie B1, wydana przez wydawnictwo Prolog, działające formalnie przy krakow-

skiej Szkole Języków Obcych „Prolog”. Seria ta powstała w ramach projektu UE Lingua 

2 w programie Socrates w oparciu o „Europejski system kształcenia językowego” 

i standardy wymagań egzaminacyjnych. Składa się z podręczników studenta, zeszytów 

ćwiczeń, próbnych testów, nagrań DVD, gier i zabaw językowych. Za materiał badawczy 

przyjęto podręczniki studenta „Hurra!!! Po Polsku 1” Anety Szymkiewicz i Małgorzaty 

Małolepszej4 i „Hurra!!! Po Polsku 2” Agnieszki Dixon i Agnieszki Jasińskiej5. Oba 

podręczniki miały swoje pierwsze wydanie w roku 2001, potem wydanie drugie w 2006 

r., a w roku 2020 wydano ich nową edycję, w której ich treść została zaktualizowana 

i rozbudowana. Dołączono do niej filmy do każdej lekcji i aplikację na telefon, mającą 

ułatwić uczenie się języka i korzystanie z owych publikacji.  

Seria materiałów Polski, krok po kroku również stanowi kompleksową pomoc 

dydaktyczną zarówno dla uczących się języka polskiego, jak i ich nauczycieli. Została 

wydana przez wydawnictwo Glossa, które – podobnie jak Prolog – także prowadzi 

w Krakowie szkołę językową, ale specjalizującą się w nauczaniu języka polskiego jako 

obcego. Autorkami owej serii są nauczycielki wspomnianej szkoły, które przy tworzeniu 

 
2 Seria materiałów Hurra!!! Po Polsku, Wydawnictwo Prolog, 2020. 
3 Seria materiałów Polski krok po kroku, Wydawnictwo Glossa, 2012-2013. 
4 Szymkiewicz A., Małolepszy M., 2020, Hurra!!! Po Polsku 1, Wydawnictwo Prolog. 
5 Dixon A., Jasińska A., Hurra!!! Po Polsku 2, Wydawnictwo Prolog, 2020. 
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publikacji korzystały z doświadczeń własnych. Do niniejszych badań wykorzystano dwa 

podręczniki studenta z tejże serii: „Polski, krok po kroku 1” Iwony Stempek, Anny 

Stelmach, Sylwii Dawidek, Anety Szymkiewicz6 i „Polski, krok po kroku 2” Iwony 

Stempek, Anny Stelmach7.  

Z obu serii podręczników analizie jakościowej poddano wszelkie teksty, pojawiające 

się w nich, także teksty ćwiczeń gramatycznych, związane z kobietami bądź będące ich 

wypowiedziami. Chcąc poznać obraz kobiety, wyłaniający się z branych pod uwagę 

publikacji, starano się znaleźć odpowiedź na konkretne pytania:  

• kim są prezentowane w podręcznikach kobiety?  

• jak wyglądają? 

• jakie są?  

• czym się zajmują?  

• jak spędzają wolny czas, czym się interesują?  

• jaki mają stosunek do rodziny i jakie funkcje w nich pełnią? 

• jaki mają stosunek do religii? 

By przekonać się, na ile prezentowany w podręcznikach obraz kobiety jest praw-

dziwy, wypływające z analizy wnioski zestawiono z wynikami ogólnopolskiego badania 

„Siła Kobiet. Jakie są współczesne Polki?”, przeprowadzonego w roku 2020 przez 

Mobile Institute8. 

2. Kim są kobiety w wybranych podręcznikach? 

Trudno precyzyjnie policzyć wszystkie kobiety9, występujące w analizowanych 

podręcznikach, bowiem pod tymi samymi imionami, pojawiającymi się w obu seriach 

niekiedy w odległych od siebie miejscach, mogą kryć się różne postaci (zwłaszcza 

w serii „Hurra!!! Po polsku”) – wielokrotnie pojawiające się imiona Kasia, Anna, Magda, 

mogą nazywać zupełnie inne kobiety, o czym świadczy kontekst. Zdarza się również 

sytuacja odwrotna, kiedy różnie bywają nazywane te same postaci (przede wszystkim 

w serii „Krok po kroku…”), np. Joanna Maj, pani Maj i pani Jasia to ta sama osoba.  

W serii „Hurra!!! Po polsku” brak bohaterek pierwszoplanowych, których obecność 
przewijałaby się przez cały podręcznik. Kobiety reprezentowane są tu głównie przez 
różne Polki, najczęściej noszące typowe polskie imiona i nazwiska, np. Agnieszka 
Polańska, Joanna Klimek, Ewa Puławska, Lilka Pawłowska, Elżbieta Kruk, Małgorzata 
Kotarbińska-Żurek. Niekiedy nie mają one imion lub nazwisk, występując z określeniem 
identyfikującym płeć, np. pani Różycka, pani Maruszewska, pani Krysia, często są 
nazywane po prostu tylko imieniem (pełnym lub zdrobnieniem), np. Ania, Marta, 

 
6 Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., Polski, krok po kroku 1, Wydawnictwo Glossa, 2012. 
7 Stempek I., Stelmach A., Polski, krok po kroku 2, Wydawnictwo Glossa, 2013. 
8 Mobil Institute to nowoczesna agencja badawcza wspierająca sprzedaż i promocję, umożliwiająca firmom 

prowadzenie mądrego biznesu opartego o wiedzę rynkową oraz zarządzanie wizerunkiem w oparciu o stały 

feedback z rynku. W projektach badawczych wykorzystuje na niespotykaną dotąd skalę urządzenia i techno-

logie mobilne (https://mobileinstitute.eu/about). Zainicjowany przez tę agencję projekt „Siła Kobiet. Jakie są 

współczesne Polki?” został zrealizowany we współpracy z tzw. ambasadorkami, czyli ekspertkami w swoich 

dziedzinach, dziennikarkami, psycholożkami, socjolożkami, przedsiębiorczyniami, menadżerkami oraz 

internautkami.  
9 Liczbę kobiet, występujących w całej serii „Hurra! Po polsku”, podają A. Strzelecka i E. Sztabnicka (Strzelecka 

A., Sztabnicka E., 2012, s. 248) – jest ich 53, natomiast wg K. Stankiewicz i A. Żurek (Stankiewicz K., Żurek A., 

2010) liczba reprezentantek płci żeńskiej w tejże serii wynosi 46 kobiet. 
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Magda, Aniela czy Gabriela. Jako że to podręcznik dla cudzoziemców, pojawiają się też 
cudzoziemki, np. Blanche Dubois (Francuzka), Tatiana (Rosjanka), Mami (Japonka). 
Okazjonalnie przywoływane są nazwiska kobiet realnych i najczęściej powszechnie 
znanych, np. Jolanta Kwaśniewska, Wisława Szymborska, Krystyna Janda, Dorota 
Masłowska, Anna Maria Jopek, Monika Olejnik, Joanna Brodzik czy Otylia Jędrzejczak.  

Z kolei w obu częściach serii „Polski, krok po kroku” już od początkowych lekcji 
w części pierwszej pojawia się czworo głównych bohaterów, cudzoziemców uczących się 
języka polskiego w szkole językowej Glossa w Krakowie. To dwóch mężczyzn: Javier 
Pérez – Argentyńczyk z Buenos Aires, lat 30, kawaler, muzyk i instruktor tanga; Uwe 
Stein – Niemiec z Berlina, lat 44, żonaty, biznesmen, oraz dwie kobiety: Angela Brown – 
Angielka z Londynu, lat 27, rozwiedziona, lektorka języka angielskiego; i Mami Takada – 
Japonka z Tokio, lat 20, panna, uczy się polskiego, bowiem chce studiować malarstwo. 
Analizie poddano materiał językowy dotyczący tylko dwu pań. Oprócz nich w tekstach 
serii „Polski, krok po kroku” pojawiają się różne inne, niekiedy przypadkowe kobiety 
(podobnie jak w podręczniku „Hurra!!! Po polsku”, choć jest ich znacznie mniej), np. 
Marta Nowak, pani Joanna Maj, jej córka Karolina Maj, występująca głównie jako 
Karolina. I te kobiety nie zawsze posiadają nazwiska, niekiedy to po prostu pani Krysia, 
pani Jasia, pani Zosia. Są również i takie, które nazywane są tylko imieniem, np. Danuta, 
Ela, Agnieszka. W serii Glossy rzadko pojawiają się kobiety znane. Reprezentują je 
Helena Modrzejewska i Nicole Kidman.  

3. Jak wyglądają? 

Określenia językowe, które zostały użyte do opisu wyglądu „podręcznikowych” 
kobiet, pojawiają się przy okazji wprowadzenia materiału gramatycznego, np. rodza-
jowych form przymiotnikowych lub leksykalnego, np. w związku z formalnym opisem 
postaci. Użyte w nich przymiotniki i inne określenia o charakterze przymiotnikowym są 
najczęściej nacechowane semantycznie pozytywnie. Do nich należą np. przymiotniki: 
wysoka (jeśli niska to tylko dlatego, że jest Japonką!), szczupła, ładna, atrakcyjna, 
młoda, piękna, zgrabna, wysportowana itp. Nie oznacza to, że w obu seriach brak 
przymiotników (lub innych określeń przymiotnikowych) o znaczeniu negatywnym – one 
oczywiście są, bowiem być muszą – tego wymaga program nauczania słownictwa. 
Pojawiają się jednak nie w odniesieniu do kobiet, ale do rzeczy – to torba może być 
brzydka, nie kobieta!  

Przy okazji warto zwrócić uwagę na nieskomplikowany język opisów kobiet w obu 
seriach. Ta językowa prostota dotyczy całości analizowanego materiału, a wynika 
z faktu, że podręczniki, z których ów materiał pochodzi, przeznaczone są do nauczania 
jpjo na poziomie podstawowym (A1-B1).  

4. Jakie są? 

Język, użyty do opisu charakteru lub osobowości pań w obu seriach analizowanych 
podręczników, znów jest nacechowany pozytywnie. Panie te bowiem określane są 
takimi przymiotnikami, jak np. miła, atrakcyjna, otwarta, pracowita, kreatywna, samo-
dzielna, energiczna, wesoła, spontaniczna, bardzo sympatyczna, fajna, elegancka, zdolna, 
odpowiedzialna, utalentowana, ambitna, inteligentna, solidna, punktualna, bezkonfliktowa, 
asertywna, i rozbudowanymi określeniami: znająca języki obce, dobrze zorganizowana, 
szybko się uczy, ciekawa świata, umiejąca pracować w zespole, pewna siebie, czasami 
ma zły dzień itp.  
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Wydaje się, że przypisywanie kobietom tylko cech pozytywnych jest świadomym 

wyborem autorek obu serii, chcących w ten sposób stworzyć uproszczony obraz kobiety, 

a co za tym idzie i świata (Dąbrowska A., 1998, s. 281), przynajmniej w fazie 

początkowej nauczania jpjo. Cechy negatywne w podręcznikach „Hurra!!! Po polsku” 

prezentują dopiero – choć stosunkowo rzadko – panie w drugiej części serii, w której np. 

niejaka Marta Piekarz, choć bezkonfliktowa i asertywna, jest także bezwzględna 

i nietolerancyjna, nie lubiąca ludzi spontanicznych10, czy Ewa Bielak, która jest ambitna, 

kreatywna i inteligentna, ale też bywa egoistką, nie lubi dzieci, potrafi manipulować 

ludźmi, jest konfliktowa11. Zwykle jednak wady nie dotyczą konkretnych kobiet, lecz 

dalszych, bliżej niezidentyfikowanych osób, np. studentów, będących sąsiadami Angeli 

Brown, głównej bohaterki „Polski, krok po kroku”, których sposób życia (znowu robili 

imprezę12) zmusza ją do zmiany mieszkania, co stanowi pretekst do pokazania polskiej 

rzeczywistości związanej z mieszkalnictwem z jednej strony, a z drugiej strony związa-

nego z nią materiału językowego (głównie leksykalnego). 

5. Czym się zajmują? 

Zdecydowana większość kobiet posiada wykształcenie wyższe, o czym też świadczą 

przypisywane im zawody. Są to np. dziennikarka, lekarka, nauczycielka, lektorka języka 

angielskiego, pisarka, socjolog, aktorka, psycholog szkolny, profesor ekonomii, mene-

dżer, bibliotekarka. W analizowanych tekstach pojawiają się też np. kandydatka na 

posłankę, była pracownica korporacji, stażystka w telewizji, stewardessa, trenerka jogi, 

sekretarka, dietetyczka. Nazwy zawodów wykonywanych przez prezentowane w obu 

seriach podręczników kobiety w niektórych przypadkach występują bez typowych 

popularnych dziś słowotwórczych wykładników żeńskości (np. socjolog, psycholog). 

Takie wykładniki mają tylko tradycyjne nazwy żeńskie, np. (kelnerka, fryzjerka).  

Podręcznikowe kobiety to też bardzo często studentki, np. grafiki komputerowej, 

turystki, kulturoznawstwa, ekonomii, marketingu i zarządzania.  

W nielicznych – usprawiedliwionych potrzebami nauczania – sytuacjach pojawiają 

się kobiety z wykształceniem średnim lub niższym, wykonujące odpowiednie do niego 

zawody – to np. kelnerka13 lub fryzjerka, która w jednym podręczniku pojawia się 

w związku z wizytą Angeli u fryzjera14, natomiast w drugim jest nią matka dziennikarki15, 

czyli osoba należąca do pokolenia starszego. 

Jeśli kobieta zajmuje się tylko domem, to w „Hurra!!! Po polsku” jest postacią 

z przeszłości, np. babcią (choć i tu babcia, np. przy okazji prezentacji historii rodziny, 

jest pokazana też jako czynna zawodowo nauczycielka, potem pracownica kancelarii 

adwokackiej16), natomiast w „Polski, krok po kroku” jest nią przede wszystkim pani 

Joanna Maj, żona pana Grzegorza Maja, pojawiająca się w całej serii (u państwa Majów 

mieszka jedna z głównych bohaterek Japonka Mami). Jest to jednak dość nowoczesna 

pani domu, która albo coś gotuje na obiad, albo pisze e-maila17. 

 
10 Hurra! Po polsku 2..., s. 43. 
11 Tamże…, s. 43.  
12 Tamże…., s. 124. 
13 Tylko w Polski, krok po kroku…, s. 65. 
14 Polski, krok po kroku 1…, s. 159. 
15 Tamże…, s. 36. 
16 Hurra! Po polsku 2…, s. 24. 
17 Polski, krok po kroku 1…, s. 75.  
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6. Jak spędzają czas wolny, czym się interesują? 

Wszystkie panie pojawiające się na stronach analizowanych podręczników przezna-

czają swój wolny czas na uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, 

lekturę dobrej książki lub słuchanie muzyki – najczęściej klasycznej, niekiedy rockowej. 

Odwiedzają też kluby i dyskoteki, bawiąc się w kręgu interesujących ludzi, czasami 

wracają do domu nad ranem18. Poświęcają się też pracy na rzecz innych, np. główna 

bohaterka „Polski, krok po kroku” Mami zostaje wolontariuszką w Fundacji Anny Dymnej19.  
W kręgu zainteresowań „podręcznikowych” pań pozostają też: polityka, fizyka, 

informatyka, fotografia, tenis. 

7. Jaki mają stosunek do rodziny i jakie funkcje w niej pełnią?  

Klasyczny model rodziny prezentowany jest głównie w serii „Polski, krok po kroku”. 

Pełną rodzinę tworzą państwo Majowie, u których mieszka Mami. W jej skład wchodzą 

Joanna Maj, jej mąż Grzegorz Maj oraz ich nastoletnie dzieci, bliźnięta Karol i Karolina; 

przy czym pani Joanna jest gospodynią domową. Rodzina Majów pojawia się w całej 

serii w tle głównych tematów lekcyjnych. Panie, pojawiające się na kartach tegoż 

podręcznika, wchodzą też w inne relacje, np. główna bohaterka Angela jest rozwie-

dziona20, niejaka Barbara również jest rozwiedziona, ale miała dwóch mężów21. 

W „Hura!!! Po polsku” brak jednoznacznego modelu rodziny – pojawiają się tu kobiety 

żyjące zarówno w rodzinach pełnych (np. Anka pozostająca w związku małżeńskim 

z Pawłem22), jak i w nieformalnych – mają partnerów, z którymi mieszkają (np. pewna 

pisarka żyjąca z partnerem23 czy niejaka Magda mieszkająca z chłopakiem od dwóch 

lat24), są też singielkami, rzadko bywają samotne (np. w „Hurra!!! Po polsku” samotna 

matka wychowuje niepełnosprawną córkę25). 

8. Wnioski  

Zarówno w jednej, jak i w drugiej serii nie ma różnicy między Polkami a cudzo-

ziemkami, oprócz tego, że te drugie noszą obco brzmiące imiona i nazwiska, charakte-

rystyczne dla kraju pochodzenia, np. Tatiana z Rosji, Blanche Dubois z Francji, Yoko 

z Japonii. Więcej cudzoziemek występuje w podręcznikach serii „Hurra!!! Po polsku”, 

ale w serii „Krok po kroku” dwie z nich – Angielka i Japonka – są głównymi bohaterkami, 

przewijającymi się przez wszystkie części serii, co pozwala je lepiej poznać.  

Podręcznikowe panie są atrakcyjne (Angela z „Polski, krok po kroku” na rysunkach 

wygląda co najmniej jak dziewczyna Bonda!), sympatyczne i dobrze wykształcone. 

Większość ma ukończone studia lub właśnie studiuje. Ich zainteresowania mają 

zdecydowanie „inteligencki” charakter. Są to kobiety samodzielne, jeśli posiadają 

rodzinę, to i tak nie zapominają o realizacji swoich celów zawodowych. 

Obraz kobiety, wyłaniający się z obu serii podręczników, odbiega zatem od 

stereotypu, który w tego typu polskich wydawnictwach obowiązywał jeszcze nie tak 

 
18 Tamże, s. 85. 
19 Polski, krok po kroku 2…, s. 86.  
20 Tamże, s. 8. 
21 Polski, krok po kroku 1…, s. 72. 
22 Hurra! Po polsku 2…, s. 39. 
23 Tamże, s. 29. 
24 Tamże, s. 65.  
25 Tamże, s. 150. 
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dawno temu, czyli od wizerunku kobiety – matki, żony, gospodyni. Taki obraz Polki 

dominował bowiem w podręcznikach sprzed 1989 roku, o czym świadczą wyniki badań 

z 2009 roku, przeprowadzonych przez K. Długosz-Niedbalec (Długosz-Niedbalec K., 

2009). Wraz ze zmianami pozajęzykowej rzeczywistości zmieniły się też wyobrażenia 

o kobietach, ich wyglądzie i sposobie bycia. Miejsce poprzedniej zajęła pewna siebie 

ładna i zaradna Europejka, robiąca karierę zawodową, znająca języki, radzącą sobie 

prawie w każdej sytuacji26.  

Można zatem przyjąć, iż prezentacja kobiet w obu podręcznikach jest próbą 

pokazania nowego wizerunku kobiety, skąd już blisko do jej językowej stereotypizacji27, 

bowiem to właśnie język utrwala stereotypy dotyczące m.in. płci, przekonania o tym, 

czym jest kobiecość, jaka jest kobieta, jak wygląda itp. W przypadku serii podręczników 

„Hurra!!! Po polsku” taki, a nie inny sposób prezentacji kobiet, głównie Polek, jest 

efektem świadomego wyboru ich autorek, na który wpływ miały ich osobiste przeko-

nania i preferencje28, a w dużej mierze także unijna polityka edukacyjna – podręczniki 

z tej serii powstały w ramach unijnego projektu Lingua 2, którego celem było wspieranie 

tworzenia nowoczesnych narzędzi do nauczania języków obcych, odwołujących się do 

najlepszych modeli i doświadczeń europejskich. Przez kobiety napisana została również 

seria podręczników „Polski, krok po kroku”, co zapewne także odbiło się na prezentowany 

wizerunek płci żeńskiej, a ponadto obie serie podręczników spełniają wymogi certyfi-

kacji języka polskiego jako obcego, której model jest wpisany w system europejski. Przy 

okazji warto dodać, że obraz kobiety, podobny do tego, wyłaniającego się z analizowa-

nych podręczników do nauki jpjo, w dużej mierze pojawia się także w podręcznikach do 

nauki innych języków, wydanych w innych krajach Unii Europejskiej, które to, tak jak 

te polskie, spełniają wymogi europejskiego systemu certyfikacji języków obcych.  

A jak widzą kobietę współczesne Polki? Porównując podręcznikowy obraz kobiety 

z obrazem, który prezentuje raport ogólnopolskiego badania „Siła Kobiet. Jakie są współ-

czesne Polki?”29, przeprowadzonego w roku 2020 przez Mobile Institute, należy 

stwierdzić, że ten pierwszy jest obrazem zbyt idealistycznym. Z raportu bowiem wynika, 

że prawie połowa badanych kobiet (Polek) nie lubi swojego ciała, nie akceptuje swojego 

wyglądu, nie wierzy w siebie, w swoje zdolności i możliwość osiągnięcia sukcesu. Dla 

kobiet z raportu ważna jest rodzina, chcą wychodzić za mąż, ale jednocześnie aż 65 

procent z nich nie chce wybierać między rodziną a karierą zawodową, traktując obie 

kwestie jako równie ważne. Tylko reprezentantki najmłodszego pokolenia bardziej cenią 

sukcesy zawodowe. Co ciekawe, aż 47 procent badanych kobiet interesuje się nowo-

czesnymi technologiami, przy czym te najmłodsze stawiają je ponad modę. Większość 

kobiet nie jest zadowolona ze swojej pracy, mało tego – te kobiety nie chcą pracować na 

 
26 O czym pisały też K. Stankiewicz i A. Żurek, kreśląc obraz Polaków w serii podręczników „Hurra!!! Po 

polsku” (2010) (Stankiewicz K., Żurek A., 2010).  
27 Jak pisze Wyżkiewicz-Maksimow R.: Sterotypizacja jest istotną częścią kodu językowego, ważnym 

elementem praktyki komunikatywnej i równocześnie wykładnikiem zarówno odziedziczonych, jak i doraźnie 

tworzonych schematów myślenia, wyrażonych w określonym kodzie kulturowym. Mieszczą się w nim opinie, 

poglądy, oceny i sądy na temat typowych przedstawicieli poszczególnych narodów, a nawet o całych narodach 

(Wyżkiewicz-Maksimow R., 2012, s. 76). 
28 O tym mówiły A. Jasińska i M. Małolepszy, autorki „Hurra!!! Po polsku 1”, w wywiadzie udzielonym 

K. Stankiewicz w Hamburgu w 4 października 2008 roku (Stankiewicz K., Żurek A., 2010, s. 497).  
29 Siła Kobiet. Jakie są współczesne Polki?, 2020, raport przeprowadzony przez Mobile Institute 

(https://mobileinstitute.eu/kobiety). 
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stanowiskach kierowniczych, na dodatek brak im determinacji do uzyskania samo-

dzielności finansowej.  

Wspomniany raport różnicuje wyniki swoich badań ze względu na wiek ankieto-

wanych. Okazuje się, że obraz kobiety pokazany w podręcznikach jest w dużej mierze 

zgodny z wyłaniającym się z tego raportu obrazem kobiety młodej. Można zatem przyjąć, 

iż podręcznikowa kobieta, prezentowana w obu seriach wydawniczych, jest pewnym 

wzorem przede wszystkim dla ludzi młodych, wyrosłych i wychowanych na kanwie idei 

europejskich. Obie serie są jednak przeznaczone dla dorosłych obcokrajowców, uczących 

się jpjo na poziomie podstawowym (A1-B1), a zatem wszelkie treści przekazywane 

w tych podręcznikach za pomocą słów są przez nich przyswajane, dzięki czemu budują 

sobie oni uproszczony obraz kobiety, przede wszystkim Polki. Nie jest to jednak obraz 

rzeczywisty, ale zgodny z wytycznymi prawa unijnego (choć w przypadku „Polski. Krok 

po kroku” nie do końca), które zaleca eliminowanie z podręczników na wszystkich 

etapach kształcenia wszelkich przejawów nierówności i dyskryminacji, w tym także ze 

względu na płeć30, a to świadczy, że taki właśnie obraz kobiety w podręcznikach do 

nauki jpjo stanie się obrazem dominującym.  
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Wizerunek kobiety w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako 

obcego 

Streszczenie  

Artykuł dotyczy kreowanego w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego wizerunku 

kobiety. Na podstawie zawartych w nich tekstów zebrano materiał językowy dotyczący kobiet – ich wyglądu, 

charakteru, wykonywanej pracy, zainteresowań i stosunku do rodziny i pełnionych w niej funkcji, który pod-

dano analizie. W jej wyniku stwierdzono, że prezentowane kobiety są atrakcyjne, wykształcone, samodzielne, 

niezależne, mają „inteligenckie” zainteresowania, realizują się zawodowo, co odbiega od stereotypu kobiety 

matki, żony i gospodyni, pojawiającego się jeszcze nie tak dawno w starszych podręcznikach do nauki jpjo. 

Obraz ten nie jest też równy temu, który wyłania się z raportu „Siła Kobiet”, będącego efektem badań 

przeprowadzonych przez Mobile Institute i mającego na celu pokazanie wizerunku współczesnej Polki. Jest 

to zatem wizerunek idealistyczny, nawiązujący do idei europejskich,  

Słowa kluczowe: wizerunek/obraz kobiety, stereotyp kobiety, podręcznik do nauki jpjo 
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Ewa Kasperska1 

Możliwości wykorzystania bajek, legend i opowieści 

w kreowaniu atrakcyjności turystycznej miejsca 

na przykładzie miast Polski 

1. Wprowadzenie 

Turystyka to dziś podstawowa aktywność i potrzeba człowieka, istotna dla zapew-

nienia mu poczucia satysfakcji z zagospodarowania czasu wolnego, regeneracji sił 

fizycznych i psychicznych, oderwania od spraw codziennych. To również wyznacznik 

poziomu życia i nieodzowny składnik ekonomii współczesnych społeczeństw. Jednym 

z nieuniknionych skutków podejmowania podróży turystycznej jest kontakt kulturowy, 

rozumiany jako zetkniecie się dwóch lub więcej kultur poprzez interakcję między ich 

nosicielami2. To zrozumiałe, zważywszy na to, że wśród wiodących funkcji turystyki 

wymienia się edukację kulturową, oznaczającą m.in. możliwość promowania wartości 

kulturowych i kultywowania dziedzictwa przeszłości oraz umożliwianie turystom poznania 

bogactwa i różnorodności różnych kultur. Nie mniej ważna jest funkcja poznawcza 

turystyki, która stymuluje aktywność intelektualną człowieka, umożliwia poznanie lub 

rozszerzenie wiedzy o kraju i świecie poprzez zaznajomienie się z historią, geografią czy 

przyrodą odwiedzanych miejsc3. Wybór destynacji turystycznej bywa dziełem przy-

padku, ale zwykle wynika z motywów i przesłanek specyficznych dla każdego turysty 

z osobna. Niezależnie od subiektywizmu podejmowanych decyzji, wszyscy turyści 

pragną odwiedzać miejsca z ich punktu widzenia atrakcyjne turystycznie, które spełnią 

ich oczekiwania bez względu na to, z czym się owe oczekiwania wiążą. Różnorodność 

doznań jest w zasadzie nieograniczona, a składniki oferty nieatrakcyjne dla jednych, 

mogą stanowić niebywały obiekt pożądania dla innych. W zależności od cech osobo-

wościowych turystów czy ich stylu życia, od udanego wypoczynku mogą oczekiwać 

skrajnych wrażeń: biernego odpoczynku i lenistwa lub intensywnego wysiłku podczas 

ekstremalnych zadań, aktywnego życia towarzyskiego lub ucieczki w odosobnienie, 

beztroski i wakacyjnego luzu lub pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności. Zróżnicowanie potrzeb turystów jest podstawą kreowania równie zróżnico-

wanej oferty turystycznej, powiązanej z wieloma dziedzinami (krajoznawstwem i geo-

grafią, historią, kulturą i sztuką, sportem, rozrywką, technologią, religią, i in.).  

Celem opracowania jest diagnoza wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego, 

jakim są legendy i podania ludowe oraz szeroko rozumiana fikcja (baśnie, literatura, 

film, a nawet plotki i pogłoski) w budowaniu atrakcyjności turystycznej miejsca na 

przykładzie wybranych miast Polski. Na potrzeby diagnozy dokonano analizy oferty 

turystycznej polskich miast, liczących pond 100 tys. mieszkańców. Zidentyfikowano 37 

takich aglomeracji. Skupiono się na działaniach podejmowanych przez lokalne 

 
1 ewa.kasperska@tu.koszalin.pl, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Politechnika Koszalińska, www.wne.tu.koszalin.pl.  
2 Cyt. za: Podemski K., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 35. 
3 Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30-31. 
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samorządy, jednak uzupełniająco zamieszczono w publikacji informacje na temat innych 

inicjatorów (instytucji, stowarzyszeń, a nawet osób prywatnych). Źródło wiedzy 

stanowiły zasoby Internetu (oficjalne strony miast i powiązanych instytucji), tematyczne 

artykuły prasowe oraz doświadczenia własne autorki. Dokonana analiza pozwala 

stwierdzić, że wprawdzie są miasta, które świetnie rozumieją wagę posiadanych zasobów 

kulturowych w budowaniu swojej atrakcyjności turystycznej, są jednak też takie, gdzie 

istniejący potencjał dostrzegany jest przez inne podmioty, podejmujące próby jego 

zagospodarowania lub też takie, gdzie obszar ten wciąż czeka na wykorzystanie.  

2. Atrakcyjność turystyczna i jej składowe  

Atrakcyjność turystyczna miejsca jest pojęciem, ale i bytem, bardzo złożonym, co 

ma swój związek z faktem, że sama turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym i roz-

patrywanym z punktu widzenia różnych nauk4. Jest więc turystyka zjawiskiem 

psychologicznym – wynikającym z potrzeb jednostki i niezbędnym dla jej dobrostanu, 

socjologicznym – odzwierciedlającym specyfikę społeczeństw i grup społecznych, prze-

strzennym – obrazującym kierunki ruchu turystycznego, ale też zmiany w charakterze 

i strukturze zagospodarowania przestrzennego danego obszaru, ekonomicznym – mając 

swój wyraz w rozwoju gospodarczym destynacji turystycznej i uzależnionym od poziomu 

życia i zamożności społeczeństw. W końcu, jest turystyka zjawiskiem kulturowym, 

skłaniając do określonych zachowań, będąc wynikiem motywacji kierujących turystą, 

źródłem przeżyć, przedmiotem wartościowania i oceny5. Aby zatem aktywność tury-

styczna przynosiła satysfakcję i spełniała potrzeby musi dotyczyć miejsc, jak powie-

dziano, postrzeganych przez turystę jako godne odwiedzin, atrakcyjne.  

Atrakcyjność turystyczna miejsca definiowana jest zatem jako siła, z jaką dany obiekt 

przyciąga odwiedzających, będąc wypadkową trzech czynników: walorów, bazy mate-

rialnej i dostępności komunikacyjnej6. Bazę materialną turystyki, nazywaną też zago-

spodarowaniem turystycznym stanowią te elementy miejsca recepcji turystycznej, które 

zabezpieczają potrzeby turystów (baza noclegowa, gastronomiczna, sklepy, punkty 

usługowe, obiekty kultury – kina, teatry, obiekty sportowe – pływalnie, wypożyczalnie 

sprzętu itp.). Dostępność komunikacyjna to natomiast możliwości dojazdu do miejsca 

pobytu oraz przemieszczania się po obszarze w celu korzystania z występujących na 

jego terenie obiektów7. Największą różnorodnością wśród składowych atrakcyjności 

turystycznej charakteryzują się jednak zdecydowanie walory turystyczne. Definiowane 

są jako wszystko to, co leży w sferze bezpośredniego zainteresowania turysty, mając 

zatem decydujący wpływ na jego wybór miejsca pobytu8. Wśród nich wymienia się 

walory środowiska przyrodniczego i antropogeniczne lub (według innej klasyfikacji) 

wypoczynkowe, krajoznawcze, specjalistyczne, a zatem dostępne na danym obszarze 

i stanowiące potencjał jego atrakcyjności.  

Atrakcja turystyczna ma natomiast charakter bardziej subiektywny i wynika z uznania 

jej za taką przez turystę, na co składają się zabiegi organizacyjne, informacyjne i pro-

 
4 Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2011, s. 7. 
5 Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 

s. 46. 
6 Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 43. 
7 Kaczmarczyk J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 53. 
8 Tamże, s. 52. 
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mocyjne jej twórców9. Innymi słowy, obiekt będący walorem turystycznym na danym 

obszarze może stać się jego atrakcją po odpowiednim przygotowaniu i udostępnieniu 

turystom oraz wypromowaniu. Stąd jednak również wniosek, że poza istniejącym 

w regionie potencjałem, atrakcją taką może stać się też wytwór sztuczny, wykreowany 

i stworzony na potrzeby przyciągnięcia turystów, wyłącznie dla celów komercyjnych. 

Za przykład niech posłuży Energylandia otwarta w lipcu 2014 roku w małopolskim 

Zatorze, która w roku otwarcia zanotowała 250 tys10. odwiedzających, a 7 lat później, 

w 2021 ponad 1,86 mln11. Podstawą tworzenia atrakcji turystycznej obszaru, poza możli-

wościami wynikającymi z jego potencjału, może stać się więc w zasadzie wszystko, 

ograniczeniem są jedynie kreatywność i możliwości finansowe pomysłodawcy. Cytując 

za Z. Kruczkiem:  

…można więc za atrakcje turystyczne uważać wszystkie elementy składowe 

produktu turystycznego (walory miejsca i wydarzenia, obiekty i autentyczne 

wytwory kultury wyższej) oznaczone jako szczególne, mające zdolność przycią-

gania turystów i decydujące o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie inny. 

Połączone z usługami turystycznymi tworzą produkt turystyczny12. 

Wśród różnych źródeł powstawania atrakcji turystycznych na szczególną uwagę 

zasługuje dziedzictwo kulturowe regionu. Klasyczną klasyfikację atrakcji uwzględ-

niającą wagę dziedzictwa zaprezentowali J.R. Brent Ritchie i M. Zins w 1978 roku 

w publikacji „Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region” 

(uzupełniona przez Z. Kruczka – rys. 1)13.  

 
Rysunek 1. Klasyfikacja atrakcji turystycznych. Źródło: Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich 

odbioru – interpretacja, „Folia Turistica”, 13, 2002, s. 38 

 
9 Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2011, s. 10. 
10 EnergyLandia: Wiemy, jak zagospodarują ponad 150 hektarów!, https://parkmag.pl/energylandia-wiemy-

jak-zagospodaruja-ponad-150-hektarow-cz-2/, [data dostępu: 04.02.2022]. 
11 Park Rozrywki Energylandia odwiedziło w tym roku 1,8 mln gości, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Park-

Rozrywki-Energylandia-odwiedzilo-w-tym-roku-1-8-mln-gosci-8210873.html, [data dostępu: 04.02.2022]. 
12 Cyt. za: Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków 2011, s. 18. 
13 Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru – interpretacja, Folia Turistica, 13, 2002, s. 38, 

[za:] Brent Ritchie J.R., Zins M., Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region, Annals of 

Tourism Research, Volume 5, Issue 2, April-June 1978. 
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Wśród ośmiu zidentyfikowanych obszarów pochodzenia atrakcji turystycznych pod-

kreślono znaczenie dziedzictwa kulturowego, a w jego zakresie wyszczególniono 12 

kolejnych podobszarów źródeł atrakcji turystycznych. Z uwagi na podejmowaną 

problematykę warto podkreślić zwłaszcza: 

• historię; 

• sztukę i muzykę; 

• sztukę ludową; 

• religię;  

• tradycje. 

Do grona tych czynników, ale o zasięgu wykraczającym poza granice tylko jednego 

z nich, a raczej będąc po części wypadkową ich wszystkich, zaliczyć można opowieści 

stanowiące literacki dorobek obszaru. Należą do niego klechdy, legendy, podania, 

gawędy, bajdy, bajki, baśnie itp. Są to przecież opowieści osadzone w tradycji i kulturze 

ludowej, mające często swoje domniemane źródło w historii regionu i silnie powiązane 

z występującymi na nim wierzeniami albo będące dorobkiem literatury związanej 

z danym obszarem poprzez nazwisko twórcy lub lokalizację miejsca akcji. Mają swój 

wkład w budowanie tożsamości kulturowej regionu oraz poczucia więzi z małą ojczyzną 

wśród jej mieszkańców, a przez to składają się na wizerunek miejsca. M. Florek 

definiuje go jako sumę wierzeń, pojęć, opinii, odczuć i wrażeń, jakie mają [o miejscu] 

odbiorcy14. Aby wizerunek ten był atrakcyjny i godny zainteresowania wśród turystów, 

a w efekcie zachęcał do wizyty, musi bazować na określeniu osobowości danego 

obszaru, bo to ona stanowi o jego tożsamości, a zatem jest źródłem i podstawą kreowania 

wizerunku. Na tożsamość obszaru spojrzeć można z kilku perspektyw, w tym z perspek-

tywy psychologicznej, którą określa poziom identyfikacji mieszkańców ze społecz-

nością lokalną i jej kulturą oraz historyczno-kulturowej, którą charakteryzuje identy-

fikacja mieszkańców z dziedzictwem historycznym regionu i jego bogactwem kulturo-

wym15. Niewątpliwie, legendy i opowieści stanowią niezaprzeczalny i integralny składnik 

tożsamości regionu, jako taki stanowią zatem bardzo wartościowe podłoże dla kreo-

wania oferty turystycznej obszaru i budowania jego atrakcyjności. 

3. Potencjał legend i opowieści w budowaniu atrakcyjności miejsca 

Wśród legend i różnorodnych opowieści, dających możliwość budowania atrakcyjności 

obszaru znajdują się przede wszystkim te, które, jak powiedziano, wpisują się w lite-

rackie dziedzictwo regionu (lub kraju), osadzone w jego specyfice, kulturze, wierzeniach 

i świadomości jego mieszkańców. Są to często historie powszechnie znane, licznie 

przywoływane i wznawiane w publikacjach (np. baśniach dla dzieci, podręcznikach 

szkolnych). Stają się źródłem dywagacji na temat ich zgodności z faktami historycz-

nymi, poszukiwań śladów w terenie, genezy ich powstania, dyskursu na temat wpływu 

na kulturę masową. Szeroko znana jest historia trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa czy 

legenda o powstaniu Warszawy lub o smoku wawelskim. Niemal każdy zamek ma swoją 

białą damę, skrzętnie przywoływaną w opowieściach przewodników. Wśród legend są 

też jednak takie, które znane są tylko mieszkańcom danego regionu lub nawet takie, 

 
14 Cyt. za: Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu, Poznań 2007, s. 94. 
15 Szromnik A. (red.), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, edu-Libri, Kraków-Legionowo 2015, 

s. 39-40. 
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o których słyszeli nieliczni. Wszystkie one mogą posłużyć za trzon atrakcji turystycznej. 

Te ostatnie tym bardziej warte upowszechnienia, nie tylko wśród turystów, ale też 

własnych mieszkańców, aby wiedza o nich nie została zapomniana, a trwała wraz 

z kolejnymi pokoleniami. 

Poza legendami wpisującymi się w kulturowe (ludowe) dziedzictwo regionu są też 

tzw. legendy miejskie (a nawet pogłoski), czyli historie powtarzane z ust do ust, 

opiewane w ulicznych balladach, dziś również publikowane na forach lub umieszczane 

w prasie w charakterze ciekawostek. Mają swą genezę w niepotwierdzonej plotce lub 

nawet prawdziwym zdarzeniu, które jednak z biegiem czasu otrzymało własną fabułę. 

Budzą zainteresowanie słuchaczy, bo zwykle wywołują dreszczyk emocji, wiążąc się 

z tajemnicą, występkiem i zbrodnią lub nieobyczajnym zachowaniem, niepokoją, prze-

rażają lub gorszą. Do takich należy legenda o czarnej wołdze czy osławiony w ostatnich 

latach, wałbrzyski złoty pociąg. 

Odrębnym materiałem na atrakcję turystyczną, który ma siłę skupienia uwagi 

turystów na miejscu, o którym dotąd nawet nie słyszano, jest literatura, a w ślad za nią 

film. Fikcyjne opowieści i ich bohaterowie osadzeni w scenerii istniejących lokalizacji 

stają się powodem, dla którego rzesze odwiedzających chcą przejść się ulicą, którą 

jakoby chodził bohater ich ulubionej powieści lub wpaść na kawę do jego ulubionej 

kawiarni. Przykładem takiego miejsca jest szwedzkie miasteczko Ystad i cykl książek 

o komisarzu Wallanderze16.  

We współczesnych czasach masowej kultury obrazkowej jeszcze silniej przyciąga 

film i zaprezentowany w nim plan akcji, który, nawet niezgodny z filmową „prawdą”, 

elektryzuje pasjonatów tego typu turystyki i skłania do odwiedzin. Modelowym wręcz 

przykładem takiego oddziaływania jest turystyczny sukces wsi Jeruzal, która w serialu 

„Ranczo” „zagrała” miasteczko Wilkowyje, a wśród prawdziwych lokalizacji, Sandomierz 

ojca Mateusza (po rozpoczęciu emisji serialu liczba turystów w mieście wzrosła o kilka-

dziesiąt procent)17. Kasowy sukces filmu może wręcz odmienić losy wykorzystanych 

w nim miejsc akcji i wpłynąć na rozwój gospodarczy. Warto tu przywołać Nową Zelandię 

i jej plenery z filmu „Władca Pierścieni” oraz „Hobbit”18. 

Sposoby wykorzystania podań, legend i fikcyjnych opowieści lub dzieł literatury oraz 

występujących w nich miejsc i postaci w celu uatrakcyjnienia przestrzeni turystycznej 

są bardzo różnorodne. Wśród nich występują przykłady działań podejmowanych przez 

przedsiębiorców dla celów komercyjnych (np. karczmy i gospody, prywatne muzea, np. 

Piernika w Toruniu), są inicjatywy oddolne lokalnej społeczności (np. Muzeum Kargula 

i Pawlaka w Lubomierzu) lub grup nieformalnych, stowarzyszeń, fundacji, pasjonatów 

(np. odsłonięty w grudniu 2021 roku pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – mitycz-

nego szefa wszystkich szefów z filmu „Poranek Kojota” lub ufundowany w 2005 roku 

przez fundację Nautilus pomnik UFO w lubelskiej wsi Emilcin, upamiętniający kontakt 

obcych, który jakoby miał miejsce w tym rejonie)19. Są w końcu aktywności samo-

 
16 https://www.ystad.se/kultur/film-i-ystad/wallander/ [data dostępu: 7.02.2022]. 
17 Szpara K., Musz R., Turystyka filmowa w Sandomierzu, Prace Geograficzne, zeszyt 145, Instytut Geografii 

i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2016, s. 39. 
18 https://www.stuff.co.nz/national/109821647/hobbiton-applies-to-increase-tourist-numbers-despite-

infrastructure-cracks?rm=a [data dostępu: 07.02.2022]. 
19 Opole Lubelskie. Do dotknięcia, do zasmakowania, Folder przygotowany w ramach realizacji projektu 

„Nowa marka – silny region – kompleksowa budowa marki regionu Opola Lubelskiego”, przez Wydział 

Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, s. 8. 
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rządów, które upatrują w lokalnych opowieściach możliwości wyróżnienia swoich gmin 

lub miejscowości na tle okolicy (inscenizacja białogardzkiej bitwy o krowę upamiętnia-

jącej konflikt ze Świdwinem, czy wąchocki pomnik sołtysa, zainspirowany dowcipami 

o Wąchocku, podkreślający rangę miasta jako stolicy humoru)20. W istniejących obiek-

tach turystycznych (zabytkach typu zamki, baszty, również obiekty sakralne) związane 

z nimi legendy wykorzystuje się w celu ich uatrakcyjnienia w oczach zwiedzających 

(wspomniane białe damy lub pokutujące duchy w zamkach, legenda o królu Popielu 

w Kruszwicy, czy mostek pokutnic łączący wieże kościoła św. Marii Magdaleny we 

Wrocławiu).  

Wykorzystanie legend i miejscowych opowieści przejawia się w podkreślaniu ich 

związków z miejscem lub upamiętnianie postaci (zarówno autentycznych, jak i fikcyj-

nych) za pośrednictwem pomników (np. pisarzy, władców, bohaterów literackich) statuetek, 

figur, rzeźb (smok wawelski, poznańskie koziołki, wrocławskie krasnale, warszawska 

syrenka), elementów małej architektury (popularne ławeczki)21. Otwierane są muzea 

(np. w Pacanowie poświęcone Koziołkowi Matołkowi i bajkom, wspomnianych „Samych 

swoich” w Lubomierzu czy „Świat Ojca Mateusza” w Sandomierzu). Powszechne jest 

wykorzystanie postaci charakterystycznych dla regionu jako pamiątek i upominków 

w rodzaju breloczków, statuetek i miniaturek, umieszczanie ich na: koszulkach, kubkach, 

pocztówkach i kalendarzach, zakładkach do książek, notesach, długopisach, plecakach 

i piórnikach itp. 

Inne, mniej typowe realizacje (nie zawsze związane z ofertą turystyczną miejsca) to 

inspiracja dla różnego typu nazw np. warszawskie Stowarzyszenie Przewodników Tury-

stycznych Złota Kaczka, Bieg Warcisława (historycznego władcy pomorskiego z dynastii 

Gryfitów) rozgrywany w Warcinie (woj. pomorskie), wykorzystanie wizerunków boha-

terów w logo firm i wydarzeń (np. męska sekcja koszykówki TS Wisła Kraków Wawelskie 

Smoki czy syrenka eksponowana na różnych materiałach związanych z Warszawą).  

Ciekawym i atrakcyjnym, zwłaszcza dla młodego turysty, sposobem wykorzystania 

legend i opowieści w budowaniu atrakcyjności turystycznej są gry miejskie22 lub tzw. 

questy23. Nie zawsze te formy rozrywki opierają swoją fabułę na istniejącym dzie-

dzictwie kulturowym. Są też takie, oparte na opowieściach fikcyjnych stworzonych 

specjalnie na ich potrzeby. Gry miejskie wykorzystują elementy turnieju, escape roomu, 

rywalizacji sportowej, podchodów, biegu na orientację. Dotyczyć mogą różnorodnej 

tematyki (odtwarzania faktów historycznych lub legendarnych wydarzeń, fikcyjnej 

fabuły nawiązującej do filmu akcji czy kryminału, aspektów ochrony środowiska 

 
20 https://wachock.pl/dla-turystow/trasy-turystyczne/ [data dostępu: 7.02.2022]. 
21 Piotrowski J.P., Legenda i fikcja literacka a produkt turystyczny, s. 7-9, http://docplayer.pl/56239234-

Legenda-i-fikcja-literacka-a-produkt-turystyczny.html [data dostępu: 7.02.2022]. 
22 Gra miejska to forma rozrywki, w której istotnym elementem jest przestrzeń miejsca z jej wieloma kontekstami. 

Łączy w sobie cechy podchodów, flash mobów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych czy RPG 

(z ang. role-playing game, gra towarzyska, w której gracze odgrywają przyjęte role fikcyjnych postaci), 

https://www.gramiejska.pl/ [data dostępu: 7.02.2022]. 
23 Jak podaje oficjalna strona questów zlokalizowanych na terenie Polski, są to gry terenowe polegające na 

poszukiwaniu skarbów (z ang. quest – zadanie, zagadka). (…) Podstawą zabawy jest wędrówka trasą questu 

w terenie. Może to być spacer po miejscowości, jazda rowerem przez las, spływ rzeką czy zwiedzanie muzeum. 

Do zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja mobilna Questy – Wyprawy Odkrywców. (…) Czytając 

wierszowane wskazówki, uczestnik podąża questem w terenie i poznaje sekrety danego miejsca. Na końcu drogi 

na odkrywców czeka „skarb” – pojemnik finałowy, a w nim pamiątkowa pieczątka i Księga Questu. Odcisk 

pieczęci i wpis do Księgi potwierdzają przebycie trasy, https://questy.org.pl/o-questach [data dostępu: 7.02.2022]. 
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i postaw proekologicznych, powrotu do PRL-owskiej rzeczywistości, zadań konstruk-

torskich i wielu innych. Questy natomiast polegają na wędrówce po wyznaczonym 

terenie w poszukiwaniu określonych artefaktów. To właśnie questy opierają się w swej 

fabule na lokalnych elementach przyrody, kultury i historii. Jak piszą ich twórcy, questy są: 

• doskonałym sposobem promocji regionu – prezentują unikalne dziedzictwo 

miejsc – ich historię, kulturę i przyrodę; 

• tańsze od tradycyjnych szlaków – do ich przejścia wystarczy ulotka lub 

aplikacja (nie wymagają infrastruktury ani ludzi do obsługi); 

• atrakcyjne – zawierają zabawne rymowanki i zagadki, zachęcają do aktyw-

nego odkrywania otoczenia, a na końcu znajduje się skarb – wyjątkowa 

pieczęć; 

• nowoczesne – można z nich korzystać przy użyciu interaktywnej aplikacji 

mobilnej na smartfony i tablety; 

• świetną formą edukacji – mogą je współtworzyć i przemierzać nie tylko 

turyści, ale również mieszkańcy, dzięki czemu rośnie ich wiedza o regionie, 

wzmacnia się lokalna tożsamość24. 

Opisane przykłady zwykle stanowią tylko dodatek do najważniejszych atrakcji 

turystycznych regionu, będąc źródłem dodatkowego dochodu dla lokalnej społeczności, 

sposobem na uzupełnienie domowego budżetu w sezonie. Na opowieściach można też 

jednak zbudować kompleksową ofertę turystyczną. Wspomniany Jeruzal stał się 

miejscem docelowym odwiedzin wyłącznie dzięki roli miejsca akcji w filmie „Ranczo”. 

Przyznać jednak trzeba, że przyciąga on raczej turystów znajdujących się w okolicy, nie 

będąc powodem odległej podróży wyłącznie do tego miejsca. Taką natomiast gotowi są 

już podjąć turyści udający się na Nową Zelandię zafascynowani „Hobbitem” lub 

odbywający podróż po Europie śladami Roberta Langdona, bohatera książek Dana 

Browna i ich ekranizacji. Powyższe przykłady bardziej jednak obrazują zjawisko popu-

laryzacji turystyki filmowej (i literackiej), niż potencjał legend i opowieści z regionu 

w budowaniu jego atrakcyjności.  

4. Fikcja i pogłoska jako podstawa kreowania atrakcyjności turystycznej 

na przykładzie potwora z Loch Ness 

W omawianym kontekście doskonałą ilustracją, a zarazem swoistym fenomenem 

budowania atrakcyjności turystycznej obszaru jest jezioro Loch Ness w Szkocji. Samo 

Loch Ness jest największym (pod względem objętości) jeziorem Wysp Brytyjskich, 

które wraz z jeziorem Oich, zatokami Eil i Linnhe oraz rzekami Oich i Ness odcinają 

północną Szkocję od reszty lądu25. Jezioro jest malowniczo położone na Kanale Kale-

dońskim, na terenach wyrzeźbionych przez lodowiec. Jest wąskie i długie, ma strome 

brzegi, dużą głębokość i bardzo słabą przejrzystość spowodowaną spływającym do 

niego wraz z wodami licznych strumieni, torfem. Zapewne ta jego cecha sprawiła, że 

historia potwora z Loch Ness znalazła podatny grunt na zaistnienie i, po wtóre, że tak 

trudno ją definitywnie uznać za nieprawdziwą. 
 

24 Cyt. za: https://questy.org.pl/o-questach [data dostępu: 7.02.2022]. 
25 https://www.google.pl/maps/place/Loch+Ness/ [data dostępu: 7.02.2022]. 
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Pierwsze wzmianki o zamieszkującym jezioro monstrum pojawiły się podobno ok. 

700 roku n.e. Jednak rozgłos potwór zyskał w maju 1933 roku, w efekcie relacji naocznych 

świadków, zamieszczonej w lokalnej gazecie Inverness Courier. Były to też początki 

legendy, która z biegiem lat stała się symbolem regionu i znakiem rozpoznawczym 

Szkocji. Do dzisiaj liczni naukowcy przeprowadzają badania wód i dna jeziora 

w poszukiwaniu wielkich zwierząt, które mogłyby potwierdzić istnienie potwora z Loch 

Ness, nazwanego Nessie. I do dzisiaj jego istnienie nie zostało potwierdzone. Ostatnie, 

jak dotąd badania miały miejsce w 2018 roku, prowadzone były przez New Zealand’s Otago 

University i polegały na analizie DNA występującego w wodach jeziora. Nie potwier-

dziły występowania w faunie Loch Ness DNA gadów, czy innych wielkich stworzeń26. 

Nie są to jednak zapewne ostatnie próby badaczy. Nie jest to też wystarczający powód 

do utraty wiary w istnienie Nessie. Zwłaszcza że na przestrzeni lat wokół legendy 

powstał cały przemysł turystyczny. Zaistniał tu mechanizm, kiedy to niesprawdzona 

informacja z biegiem lat była utrwalana, obrosła nowymi wątkami i zdarzeniami, 

umiejętnie podtrzymywana przez lokalnych mieszkańców, dostrzegających w jej popu-

laryzowaniu możliwości komercjalizacji. Docenili oni fakt kojarzenia się ich regionu 

z legendarnym potworem, którego niejeden turysta chciałby zobaczyć, a przynajmniej 

poszukać. Jak pisze J.P. Piotrowski, wobec zaistnienia takich możliwości, pozyskiwanie 

zainteresowanych turystów zależne jest już tylko od aktywności branży i jej partnerów27. 

Stąd nie dziwi, że doniesienia o rzekomym spotkaniu z Nessie pochodziły głównie od 

lokalnych mieszkańców. Stały się one powodem zainteresowania ze strony naukowców, 

a w ślad za tym, wspomnianej popularności wśród turystów.  

Ekscytującą wizytę nad jeziorem Loch Ness i dogodne warunki pobytu turystom 

zapewnia dziś prężnie działająca infrastruktura i doskonała oprawa informacyjna. Loch 

Ness ma atrakcyjną i rozbudowana stronę internetową (z wizerunkiem Nessie w logo), 

która proponuje szereg atrakcji związanych z pobytem w tym regionie. Bazę wypadową 

stanowi główne miasto regionu – Inverness, zamieszkałe przez ok. 60 tys. mieszkańców. 

Interaktywna mapa okolic Kanału Kaledońskiego stawia do dyspozycji turystów 39 

hoteli, 41 obiektów typu bed & breakfast, 62 obiekty noclegowe bez wyżywienia, 

3 hostele, 11 pól campingowych i glampingowych28, 4 oferty zakwaterowania na łodziach 

i 51 obiektów gastronomicznych29. Odrębną ofertę stworzono też dla potrzeb przedsię-

biorców. Mogą oni skorzystać z ponad 50 sal konferencyjnych o pojemności do 840 

osób. Oferta dla biznesu obejmuje m.in. historyczne lokalizacje: zamki Cawdor, Urquhart 

i Dunrobin oraz rezydencje zamkowe Achnagairn i Aldourie. Program pobytu przewi-

duje możliwość wykorzystania też innych obiektów w regionie, w tym gorzelni, 

obiektów akademickich, wojskowych, muzeów, klubów golfowych, centrów wystawo-

wych i stadionów. Oferta dostosowana jest do różnych potrzeb i oczekiwań oraz różnego 

poziomu budżetu30. 

 
26 Weawer M., Loch Ness monster could be a giant eel, say scientists, The Guardian, 5.09.2019, 

https://www.theguardian.com/science/2019/sep/05/loch-ness-monster-could-be-a-giant-eel-say-scientists [data 

dostępu: 7.02.2022]. 
27 Piotrowski J.P., Legenda i fikcja literacka a produkt turystyczny, s. 2, http://docplayer.pl/56239234-Legenda-

i-fikcja-literacka-a-produkt-turystyczny.html [data dostępu: 7.02.2022]. 
28 będących (od połączenia ang. glamour i camping) rodzajem luksusowego kempingu. 
29 https://www.visitinvernesslochness.com/accommodation [data dostępu: 7.02.2022]. 
30 https://www.visitinvernesslochness.com/Venue-directory [data dostępu: 9.02.2022]. 
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Region przyciąga turystów również odbywającymi się rokrocznie eventami. 

„Belladrum Tartan Heart Festival” (organizowany od 2004 roku festiwal artystyczno- 

-muzyczny)31, maraton Baxters Loch Ness32 i wyścig kolarski wokół jeziora Loch Ness 

(Etape Loch Ness, długość 106 km)33 każdorazowo odwiedza ponad 30 000 uczest-

ników. Z kolei, jak podawał w 2019 roku The Thelegraph, region Loch Ness każdego 

roku gości ponad dwa miliony osób, generując prawie 41 milionów funtów dla lokalnej 

gospodarki34. Niewątpliwa w tym zasługa potwora z Loch Ness. Według obiegowej 

opinii, Nessie jest równie silnie rozpoznawany i utożsamiany ze Szkocją, jak wieża 

Eiffla z Paryżem.  

5. Legendy w ofercie turystycznej polskich miast 

W celu diagnozy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego, jakim są 

legendy i podania ludowe oraz szeroko rozumiana fikcja, w budowaniu atrakcyjności 

turystycznej miast Polski dokonano analizy oferty turystycznej zidentyfikowanych 37 

aglomeracji liczących pond 100 tys. mieszkańców. Pod uwagę wzięto informacje 

znajdujące się na oficjalnych stronach internetowych miast oraz instytucji współpra-

cujących (podległych), ale też innych inicjatorów takich działań (w tym osób prywat-

nych), a także artykuły prasowe i doświadczenia oraz obserwacje autorki.  

Tabela 1 prezentuje zestawienie aktywności podejmowanych przez samorządy 

polskich miast, będących przedmiotem analizy oraz inne zidentyfikowane w mieście lub 

regionie działania uwzględniające tworzenie oferty turystycznej w oparciu o dziedzictwo 

kulturowe regionu i fikcję literacką lub filmową. Wśród badanych 37 miast 16 nie 

wspomina na swoich stronach oficjalnych (lub powiązanych) o jakiejkolwiek ofercie 

związanej z legendami i opowieściami. Są to: Białystok, Bytom, Chorzów, Częstochowa, 

Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Koszalin, Radom, Ruda Śląska, Sosnowiec, 

Tychy, Wałbrzych, Włocławek, Zabrze oraz Zielona Góra, której strona miejska nie 

działa. Dla 6 z nich nie zidentyfikowano żadnego powiązania legend i opowieści 

z regionu z ofertą turystyczną jakiegokolwiek organizatora turystyki. Są to: Częstochowa, 

Katowice, Sosnowiec, Tychy i Włocławek. Odniesienie do legend i opowieści z regionu 

w innych (pozamiejskich) ofertach, jednak w bardzo skromnym wymiarze, zanotowano 

dla miast: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Olsztyn, Radom, Ruda Śląska. 

Pozostałe z wymienionych miast, mimo braku oferty na stronach oficjalnych, dysponują 

ciekawą propozycją turystyczną lub rekreacyjną opartą na legendach i opowieściach, 

jednak w wykonaniu innych podmiotów. Należą do nich: Bytom, Chorzów, Wałbrzych, 

Zabrze. 

Wśród miast, które stanowią przykład bardzo silnego wykorzystania posiadanego 

potencjału dziedzictwa kulturowego w swojej ofercie turystycznej zdecydowanie przo-

duje Wrocław. Oficjalna strona miejska posiada zakładkę „turystyka”, w której zawarto 

opis 7 tras spacerowych, w tym trasę „Mityczny Wrocław”. Z kolei zakładka „krasnale” 

przenosi na stronę oficjalnego serwisu turystycznego Wrocławia, gdzie znajduje się 

wyszukiwarka, mapa i opis blisko 400 wrocławskich krasnali ulokowanych w całym 
 

31 https://tartanheartfestival.co.uk/ [data dostępu: 17.02.2022]. 
32 https://www.lochnessmarathon.com/ [data dostępu: 17.02.2022]. 
33 https://www.etapelochness.com/ [data dostępu: 17.02.2022].  
34 Loch Ness Monster, 50 fascinating facts about the legend that won`t die, The Thelegraph, 

https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/united-kingdom/scotland/articles/Loch-Ness-Monster-

50-fascinating-facts/ [data dostępu: 17.02.2022]. 
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mieście. Dostępna jest również zakładka „dodaj krasnala” oraz możliwość złożenia 

deklaracji postawienia w mieście własnego krasnala. Można też pobrać gazetkę dla 

dzieci „Krasnalove wieści”, wydawaną od grudnia 2020 (dotąd ukazało się 13 numerów). 

Inne inicjatywy wrocławskie to geocaching po Wrocławiu – szukanie „skarbów” z GPS, 

oferta spacerów z przewodnikiem: „Opowieści z dreszczykiem”, „Tajemnice, legendy 

i czarownice...”, „Śladami wrocławskich legend i krasnali” – oferta dla dzieci wzbo-

gacona o zeszycik wrocławskich krasnali. W opisach miejskich atrakcji na stornach 

Wrocławia ujęto też treści legend np. „Mostek pokutnic” na wieżach kościoła św. Marii 

Magdaleny. Wśród oferty komercyjnej bardzo ciekawym przedsięwzięciem jest 

„Kolejkowo”, makieta kolejki ukazująca charakterystyczne miejsca Wrocławia i Dolnego 

Śląska przedstawione w formie prezentacji dnia codziennego, w którym toczy się życie. 

Na 900 metrach kwadratowych ekspozycji znajduje się blisko kilometr torów, 27 

pociągów ciągnących 118 wagonów, około 2,5 tys. miniatur budynków i obiektów, 215 

samochodów i blisko 3,5 tys. figurek ludzi i zwierząt35. W okresie zimowym ekspozycja 

obejmowała też magiczne miasteczko piernikowe, zbudowane z 1,2 tony piernikowego 

ciasta i 100 kg miodu. Przedstawiała blisko 300 domów, a także lukrowane choinki, 

czekoladowe pociągi i ciasteczkowe ludziki. W Kolejkowie wkrótce zostanie otwarte 

Miasto z Klocków, stworzone z pół miliona klocków, a w nim samochody, ludziki, 

zwierzęta i jeżdżące pociągi. Uzupełniająco dodać należy, że opisana atrakcja, poza 

Wrocławiem, dostępna jest również, ale w nieco skromniejszej wersji, w Gliwicach. 

Inne przykłady szerokiego wykorzystania legend, bajek i opowieści w ofercie miast 

to zwłaszcza: 

• Łódź – na stronach miasta i LOT oferta terenowych gier miejskich (7 gier zwią-

zanych z muralami, filmem, św. Mikołajem i legendą ślepego Maksa), 4 scenariusze 

wycieczek – fabularne zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem, „Łódź bajkowa – Historia 

Łódzkich Postaci Bajkowych” obejmująca książeczkę i mapkę do zbierania 

pieczątek, gra terenowa na tabletach – TamTu, w samym mieście 10 figur postaci 

z bajek dla dzieci (m.in. Miś Coralgol, Wróbel Ćwirek, Plastuś i in.) oraz aleja 

gwiazd filmu, oferta komercyjna: Mandoria Miasto Przygód – rodzinny park 

rozrywki wystylizowany na renesansowe miasto handlowe; 

• Bydgoszcz – oferta 10 gier miejskich: Szyfr Pana Twardowskiego, Strzałą Łucz-

niczki, Miasto nad Brdą, Wodne miasteczko, aplikacja na smartfon: Czas na 

Bydgoszcz – multimedialny przewodnik po mieście z elementami gry miejskiej, na 

oficjalnych stronach miasta w zakładce „Ciekawostki i legendy związane z Byd-

goszczą” – publikacja bydgoskich legend, w mieście: figura mistrza Twardowskiego 

w kamienicy przy Starym Rynku pokazująca się dwa razy dziennie przy muzyce  

i w kłębach dymu; 

• Toruń – na stronach miasta oferta zwiedzania: „Legendy i fakty toruńskie: aktywnie 

z przewodnikiem”, oferta dla dzieci: „Toruń legend i mitów z przewodnikiem, 

w zakładce poznaj Toruń” opis 17 legend toruńskich, w samym mieście Dom legend 

toruńskich – interaktywne połączenie muzeum i teatru prezentujące legendy Torunia, 

Muzeum zabawek i bajek, na Przedzamczu rzeźba smoka toruńskiego, plac zabaw 

dla dzieci – Piernikowe miasteczko; 

 
35 https://kolejkowo.pl/wroclaw/kolejkowo-w-liczbach [data dostępu: 7.02.2022]. 
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• Kielce – na stronach miasta i LOT: Przewodnik dla dzieci – „Zwiedzanie Kielc 

z legendami” – do pobrania w formacie PDF z opowieścią o zwiedzaniu Kielc (zawie-

rający ciekawostki, legendy, zagadki), 10 legend w postaci audiobooków czytanych 

przez aktorów, sportowców, dziennikarzy uzupełnionych o wyjaśnienie legend, 

galerię foto miejsc związanych z legendami, kolorowanki i łamigłówki, w samym 

mieście pomnik Dzika Kiełka (bohatera legendy o powstaniu Kielc) i sześć odla-

nych w brązie płaskorzeźb przedstawiających legendę w formie komiksu, inicjatywy 

zewnętrzne to m.in. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” – portal 

zawierający bazę 35 legend świętokrzyskich oraz portal dla rodzin promujący 

atrakcje Kielc i okolic – www.rajdladzieci.kielce.eu, zawierający przewodnik dla 

dzieci z opisem atrakcji, legend, przygód bohaterów w formie książeczki. 

Do ciekawych (ale nie jedynych) realizacji w innych miastach należą też: 

• Poznań – Poznański szlak legend dla najmłodszych – gra miejska (mapa, opis 10 

legend, wydawnictwo – książka, folder, pliki audio – legendy czytane przez 

lektorów, papierowy teatr kamishibai w bibliotece miejskiej),  

• Gdańsk – questy Visitgdansk – aplikacja z grami miejskimi, 

• Lublin – Festiwal Legend Lubelskich (od 2015 roku – 3 edycje), 

• Rybnik – trasa turystyczna „Śladami »Diagnozy«” (serial, którego akcja toczy się  

w Rybniku). 

Szczegółowe zestawienie inicjatyw związanych z omawianą problematyką w naj-

większych miastach Polski przedstawiono poniżej, w tabeli 1.  

Tabela 1. Wykorzystanie legend, bajek i podań w ofercie turystycznej największych miast Polski 

 Miasto 
powiązanie miasta z legendami lub 

opowieściami 
inne powiązania 

1 Warszawa 

Portal turystyczny Warszawy – 

Odkryj Warszawę: 

- Warszawskie legendy: opis 5 

legend, 

- Po godzinach: przekierowanie na 

warsawquest (rozwiązanie – jedna 

z 4 postaci z legend, 

charakteryzująca profil 

zainteresowań turysty). 

- w mieście: pomnik syrenki, 

bazyliszka, złotej kaczki, Warsa 

i Sawy, restauracja Bazyliszek, 

- muzeumwarszawy.pl – edukacja on 

line – legendy: opis 9 legend 

z materiałami do pobrania (tekst 

legendy, wycinanki i in.), 

- infowarszawa.pl – historia – 

warszawskie legendy: opis 11 

legend. 

2 Kraków 

- Na oficjalnej stronie miasta brak 

info o legendach Krakowa, 

- Związek z legendami 

w aktualnościach zakładki „Kultura”, 

- Coroczny Pochód Lajkonika po 

Krakowie i krakowskim rynku, 

- Krakowska Organizacja 

Turystyczna: oferta usług 

przewodnickich: edukacyjna trasa 

„Legendy krakowskie” (bez podania 

programu). 

- w mieście: Pomnik Smoka 

Wawelskiego, piekarnia Żółta 

Ciżemka, ul. Żółtej ciżemki, mural 

lajkonika i smoka wawelskiego 

chłonący zanieczyszczenia (sponsor: 

marka Lajkonik), 

- krakowzprzewodnikiem.pl: opis 10 

krakowskich legend i propozycja 

zwiedzania Krakowa (opis 

zawierający proponowaną tematykę 

i miejsca). 
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3 Łódź 

- Na stronie miasta brak zakładek 

dot. turystyki.  

- Strona Łódzkiej Lokalnej 

Organizacji Turystycznej: 

„co robić w Łodzi”:  

- terenowe gry miejskie (7 gier 

związanych z muralami, filmem, św. 

Mikołajem i legendą ślepego 

Maksa),  

- oferta „fabularne zwiedzanie Łodzi” 

z przewodnikiem – 4 scenariusze,  

- gra terenowa na tabletach TamTu – 

poznawanie Łodzi,  

„co zobaczyć w Łodzi”: 

- Łódź bajkowa – Historia Łódzkich 

Postaci Bajkowych – książeczka 

i mapka do zbierania pieczątek. 

- w mieście: 10 postaci z bajek dla 

dzieci (m.in. Miś Coralgol, Wróbel 

Ćwirek, Plastuś i in.), 

- aleja gwiazd (filmu),  

- prywatny portal dziswlodzi.pl – 

zakładka „legendy łódzkie” – opis 

5 legend, 

- oferta komercyjna: Mandoria 

Miasto Przygód – rodzinny park 

rozrywki wystylizowany na 

renesansowe miasto handlowe. 

4 Wrocław 

Oficjalna strona miejska – turystyka: 

- trasy spacerowe – 7 tras, w tym 

„Mityczny Wrocław”,  

- zakładka „krasnale” przenosi na 

stronę oficjalnego serwisu 

turystycznego Wrocławia,  

- geocaching po Wrocławiu – 

szukanie „skarbów” z GPS,  

- w opisach miejskich atrakcji ujęto 

treści legend np. Mostek pokutnic  

Serwis turystyczny Wrocławia: 

- oferta spacerów z przewodnikiem: 

„Opowieści z dreszczykiem”, 

„Tajemnice, legendy i czarownice...”, 

„Śladami wrocławskich legend i 

krasnali” – zeszycik wrocławskich 

krasnali dla dzieci, 

- Krasnale wrocławskie: spis krasnali 

i ciekawostki na ich temat, zakładka 

„dodaj krasnala”, publikacja 

(gazetka) dla dzieci „Krasnalove 

wieści” – od 12.2020 (dotąd 

13 numerów). 

- w mieście: blisko 400 figurek 

krasnali (2021 rok),  

- akcja – każdy może postawić 

krasnala (skutek: krasnale Ikuś 

(sklepu Ikea), Budinpolek, 

Centrostaluś), 

- oferta komercyjna: Kolejkowo – 

makieta kolejki zawierajaca 

miniatury obiektów Wrocławia oraz 

Dolnego Śląska i w zimie 

udostępniane jest zwiedzającym 

miasteczko piernikowe. 

5 Poznań 

Strona miasta, zakładka „dla turysty”: 

- legendy Poznania – opis 7 legend 

poznańskich,  

- odkryj Poznań – przekierowanie na 

szlaklegend.pl: Poznański szlak 

legend dla najmłodszych – gra 

miejska (mapa, opis 10 legend, 

wydawnictwo – książka, folder, pliki 

audio – legendy czytane przez 

lektorów, papierowy teatr kamishibai 

- oferta komercyjna: Blubry – 

poznańskie legendy w 6D – 

zamknięta w 2021:  

lektor w jednym z 4 języków,  

700 m2 malowideł nawiązujących do 

dziejów dawnego Poznania, 

wykonanych w technice 3D, odsłuch 

gwary poznańskiej, makieta 

poznańskiego ratusza, efekty 

specjalne (mgła, wiatr, lasery, 

ruchome postacie – bohaterowie 
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dla dwóch legend dostępny 

w poznańskich bibliotekach), 

- na stronie PLOT opis 10 gier 

miejskich, w tym gra miejska 

Uciekające koziołki. 

legend), zapach rogali 

świętomarcińskich.  

6 Gdańsk 

 Na stronie miasta brak informacji nt. 

legend i opowieści, zakładka 

„turystyka” zawiera opis legend 

dostępnych tylko z pozycji 

wyszukiwarki 

Aktywność GOT: 

- Chodźmy na spacer – śladami 

gdańskich legend (IX 2021) – spacer 

po Gdańsku, 

- spotkanie z gdańskimi legendami 

na szczycie Góry Gradowej, impreza 

plenerowa (IX 2021), 

- publikacja „Gdańskie legendy na 

nowo opowiedziane”, 

- Questy Visitgdansk – aplikacja 

z grami miejskimi, 4 gry, w tym: 

Śladami Plentego, Gmerk ukryty 

w Ratuszu, Skarb Wyspy 

Sobieszewskiej, Lew Hewelion.  

- konkurs teatralny dla szkół 

podstawowych „Legendy gdańskie” 

ogłoszony przez Radę Miasta 

Gdańsk, 

- historia.trojmiasto.pl – opis legend 

w artykule „Poznaj najciekawsze 

gdańskie legendy”.  

7 Szczecin 

 Portal Turystyczny Szczecina, 

w aktualnościach: 

- mapa Szczecina dla dzieci z 3 

trasami i 7 legendami,  

- Transgraniczne Spacery Miejskie – 

oferta 28 wycieczek (rok 2021) po 

Szczecinie w konkretnych terminach, 

m.in. związane z legendami 

i opowieściami: Pivny Szczecin, 

Filmowy Szczecin, Najpiękniejsze 

legendy Szczecina i Pomorza, 

Krwawe historie Szczecina, Na 

tropie Gryfa (spacer z elementami 

gry miejskiej). 

- kochamszczecin.pl – wirtualny 

przewodnik po Szczecinie  

(z 2014 roku), zakładka „Legendy 

szczecińskie” zawiera 5 legend 

i ciekawostki o Szczecinie 

8 Bydgoszcz 

Oficjalna strona turystyczna 

Bydgoszcz w zakładkach 

„odkryj”: 

- oferta 10 gier miejskich, 

turystyczne gry miejskie: Szyfr Pana 

Twardowskiego, Strzałą Łuczniczki, 

Miasto nad Brdą, Wodne miasteczko,  

- aplikacja na smartfon: Czas na 

Bydgoszcz – multimedialny 

przewodnik po mieście z elementami 

gry miejskiej, 

w mieście: 

- figura mistrza Twardowskiego 

w kamienicy przy Starym Rynku 

pokazująca się dwa razy dziennie 

przy muzyce i w kłębach dymu,  

- eksponat z filmu „Magiczne 

drzewo” (nagrywanego 

w Bydgoszczy) – magiczne krzesło 

na placu zabaw na terenie Wyspy 

Młyńskiej. 
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- „poznaj”: podstrona „Ciekawostki 

i legendy związane z Bydgoszczą” – 

publikacja bydgoskich legend.  

9 Lublin 

Informacje na stronach miasta – 

turystyka: 

- lubelskie festiwale,  

- poznaj Lublin – legendy lubelskie – 

treść 13 legend, 

- oferta spacer z przewodnikiem: 

Tajemnice i legendy Starego Miasta 

(PTTK), 

- gra miejska Śladami legend 

lubelskich i miejskich tajemnic,  

LOT Metropolia Lublin: 

- wycieczki tematyczne: Filmowy 

Lublin, Szlakiem legend lubelskich, 

- legendy Lublina – opis 19 legend, 

- plany wycieczek szkolnych: 

„Miasto legend”, „Legendy, historia 

i podróż w czasie z Lublinem”. 

- Festiwal Legend Lubelskich  

(od 2015 roku – 3 edycje),  

- Carnaval Sztukmistrzów (od 2010), 

- oferta przewodnicka – 5 tras 

wycieczek dla dzieci z motywem 

legend,  

- Projekt – Lublin miasto inspiracji – 

wyszukiwarka tras i pomoc 

przewodników inspiracji – trasy, 

m.in. „O diabłach, duchach i innych 

lubelskich strachach…”, „Zagadki 

lubelskiej mieszczki”, „Gdzie diabeł 

nie może… tam babę pośle”. 

„O czarownicach i diabłach 

w dawnym Lublinie”. 

10 Białystok 
 Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami. 

- legenda powstania na 

info.białystok – strona przestarzała. 

11 Katowice 
 Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami. 
 

12 Gdynia 

Strona miasta – turystyka – co 

zobaczyć? – szlaki miejskie, m.in. 

Szlak Legendy Morskiej Gdyni. 

- Legenda morska: portal 

poświęcony historii Gdyni i jej 

związkom z morzem – oferta 

zwiedzania, opis wydarzeń 

i aktualności (konkurs fotograficzny, 

święto morza, „Kurier Morski”). 

13 Częstochowa 
 Na stronach miasta brak powiazań 

z legendami i opowieściami 
 

14 Radom 

Strona miasta przestarzała, brak 

powiązań z legendami 

i opowieściami. 

- w 2020 roku wystawa „Baśnie 

i legendy Ziemi Radomskiej” 

w muzeum im. Jacka 

Malczewskiego 

15 Toruń 

Na stronie miasta: 

- w zakładce „Poznaj Toruń” – 

legendy toruńskie (17),  

- w zakładce „atrakcje w Toruniu”,  

- oferta zwiedzania – Legendy i fakty 

toruńskie: aktywnie z 

przewodnikiem, Toruń legend 

i mitów z przewodnikiem (na 

Toruńskim Portalu Turystycznym),  

- na stronie miasta opis Krzywej 

wieży wraz z legendą jej powstania, 

- strony visittorun.com (IT Toruń) 

oraz lottorun.pl (LOT Toruń) 

promujące atrakcje Torunia. 

- Dom legend toruńskich – 

interaktywne połączenie muzeum 

i teatru prezentujące legendy Torunia 

(uznany za 3. atrakcję w mieście), 

 – Muzeum zabawek i bajek,  

 – Toruński Serwis Turystyczny – 

oferta zwiedzania dla dzieci – Toruń 

legend i mitów.  

- rzeźba smoka toruńskiego (na 

Przedzamczu) i związana z nim 

legenda na stronie serwisu,  

- plac zabaw dla dzieci – Piernikowe 

miasteczko.  
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16 Rzeszów 

Na oficjalnej stronie miasta – 

Historia: 

- Podania, legendy i opowieści 

z Rzeszowa i okolic,  

- Rzeszowskie historie i historyjki.  

- Questing z 6 questami, w tym 

związane z legendami. 

- Muzeum dobranocek, 

- Muzeum lalek teatralnych. 

17 Sosnowiec 

 Na stronach miasta brak informacji 

turystycznych i powiązanych 

z legendami i opowieściami. 

 

18 Kielce 

Na stronie miasta  

- Przewodnik dla dzieci – publikacja 

PDF do pobrania z opowieścią 

o zwiedzaniu Kielc zawierająca 

ciekawostki, legendy, zagadki, 

- Portal ROT – 10 legend czytanych 

przez aktorów, sportowców, 

dziennikarzy, kolorowanki (30), 

wyjaśnienie legend, galeria foto – 

miejsca związane z legendami, 

łamigłówki (29). 

- w mieście: Pomnik Dzika Kiełka, 

związany z legendą o powstaniu 

Kielc (pl. Artystów), sześć odlanych 

w brązie płaskorzeźb 

przedstawiających legendę w formie 

komiksu, 

- Projekt Park Dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich „Łysa Góra” – 

baza 35 legend, w tym o powstaniu 

Kielc, 

- www.rajdladzieci.kielce.eu – portal 

dla rodzin promujący atrakcje Kielc 

i okolic (wydawnictwo – 

przewodnik dla dzieci z opisem 

atrakcji, legend, przygód bohaterów 

książeczki). 

19 Gliwice 
Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami. 

 – w mieście: fontanna trzy fauny, 

związana z nią legenda opisana na 

innych stronach, 

- oferta komercyjna: Kolejkowo – 

makieta miasta i obiektów Śląska, 

w tym miasteczko westernowe 

„Dzikie Gliwice”. 

20 Olsztyn 

Portal turystyczny miasta Olsztyn – 

informacja o Olsztynie – Olsztyn 

w legendach: artykuł opisujący 3 

legendy. 

 

21 Zabrze 
Na stronach miasta brak powiazań 

z legendami i opowieściami 

- Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu propozycja dla dzieci na 

czas ferii – Sztolnia Królowa Luiza 

zaprasza do Zimowej Szkoły Magii,  

- strona pasjonatów (prywatna) – 

www.zabrze.aplus.pl – publikacja 

4 legend.  

22 
Bielsko-

Biała 

Na stronie miasta informacja 

o szlaku postaci bajkowych: 

„Bajkowe Bielsko-Biała” 

 w mieście: rzeźby postaci 

bajkowych – Pampalini łowca 

zwierząt, Reksio, Bolek i Lolek, 

Smok Wawelski i Kucharz Bartolini 

Bartłomiej. 
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23 Bytom36 

- na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami, 

- w zakładce „aktualności” 

wzmianka nt. projektu „Legendy 

bytomskie”. 

- „Legendy bytomskie. Dramaty dla 

dzieci i młodzieży” – projekt 

finansowany ze środków 

stypendium miasta Bytom, 

4 legendy dla dzieci i młodzieży 

ilustrowane przez artystów 

plastyków, 

- Ogród Bytomski – Miniarboretum 

i obszar miasta, figury bohaterów 

podań z Miechowic (dzielnica 

Bytomia): Utopiec, Skarbnik, 

Świetlik, Dziewczyna w bieli, 

Kichający duch,  

- murale z postaciami z legend 

w przejściu podziemnym. 

24 Zielona Góra Strona wadliwa. 
- na stronie dnizielonejgory –  

opis 1 legendy. 

25 Rybnik 

Na stronie miasta – Czas wolny: 

- zakładka „Śladami »Diagnozy«” 

serialu, którego akcja toczy się 

w Rybniku. Element zaplanowanego 

city placement (koszt 369 tys. 

złotych),  

- publikacja „Rybnik bohaterem 

serialu. Przewodnik śladami postaci 

i wątków »Diagnozy«”. 

- na stronie rybnickie.pl/legendy 

opis 4 legend i informacja 

o planowanych 2 kolejnych  

(portal ngo). 

26 Ruda Śląska 
 Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami 

- na silesia.info.pl (portal 18 miast 

Śląska) – artykuły nt. aktywności 

w mieście związanych z legendami 

(archiwalne – 2014-15 rok). 

27 Opole 

Na stronie miasta: Dla Mieszkańca – 

Samorząd – Historia Opola – 

Wydarzenia: 8 opowieści 

związanych z historią i legendami 

miasta. 

- strona pasjonatów  

opolezsercem.pl – 5 legend 

opolskich. 

28 Tychy 
Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami 
  

29 
Gorzów 

Wielkopolski 

Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami 

- strona gorzowhistoria.pl – legendy 

i ciekawostki o Gorzowie 

(dofinansowana przez UM). 

30 Elbląg 
Na stronie miasta – Historia miasta – 

Legendy elbląskie: opis 5 legend 

- w mieście: pomnik Piekarczyka,  

- obchody 500-lecia Piekarczyka 

(konkurs fotograficzny). 

31 
Dąbrowa 

Górnicza 

Na stronie miasta legenda o nazwie 

Dąbrowy. 

Strony pasjonatów:  

dabrowa.pl (m.in. opis 8 legend 

Dąbrowy i okolic,  

- dawnadabrowa.pl – opis 7 legend. 

 
36 Informacje nt. miasta Bytom uzupełnione zostały dzięki uprzejmości p. Łukasza Fuglewicza, przyrodnika, 

bytomianina, obecnie pracownika Słowińskiego Parku Narodowego. 
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32 Płock 
- na stronie Płockiej Organizacji 

Turystycznej opis 6 legend o Płocku  

 – konkurs „Tworzymy legendy 

o Płocku” (rezultat: powstanie 

6 legend). 

33 Wałbrzych 

Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami, 

informacje nt. aktywności innych 

instytucji w zakładce „aktualności”. 

 – Stara Kopalnia Centrum Nauki 

i Sztuki w Wałbrzychu – zajęcia 

edukacyjne, m.in. Legendy 

podziemi, gra terenowa Na tropie 

skarbu, 

- Noc legend wałbrzyskich (2015) – 

biblioteka miejską (projekt „Magia 

czytania”). 

34 Włocławek 
Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami. 
  

35 Tarnów 
Na stronie miasta opis legendy 

o powstaniu miasta. 

Tarnowskie Centrum Informacji 

it.tarnow.pl: w zakładce 

„ciekawostki” „Tarnów 

z dreszczykiem” – opis legend 

i pogłosek, głównie o duchach. 

36 Chorzów 
Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami. 

- Legendia Śląskie Wesołe 

Miasteczko – największy 

tematyczny park rozrywki w Polsce, 

inicjatywa komercyjna, bez związku 

z legendami regionu. 

37 Koszalin 
Na stronach miasta brak powiązań 

z legendami i opowieściami. 

- muzeum w Koszalinie: 3 rajdy 

piesze „Śladami koszalińskich 

legend” (2020),  

- Koszalińska biblioteka publiczna: 

gra miejska „Wytropić zbójców 

z Gracjanem” (2020). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyszukiwarki stron google.com oraz obserwacji własnych w terenie. 

Warto wspomnieć o jeszcze jednej aktywności, mimo że nie związanej z żadnym 

z badanych miast. Mowa o przedsięwzięciu „Twierdza Legend”. Odbywa się ono 

w niewielkiej wsi Srebrna Góra położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie 

ząbkowickim. Znajdująca się tam Twierdza Srebrna Góra to największa górska twierdza 

w Europie. W październiku 2020 roku stała się ona stolicą legend po raz pierwszy. 

Wydarzenie miało swoją kolejną odsłonę w roku 2021, można się spodziewać, że 

odbędzie się również w roku 2022. Jak pisali organizatorzy przed jego pierwszą edycją:  

Twierdza Legend to pierwszy taki festiwal, podczas którego będzie można nie 

tylko stanąć oko w oko z legendarnymi postaciami, posłuchać historii o roz-

bójnikach, walecznych rycerzach, ukrytych skarbach oraz duchach, ale również 

poznać przekrojową historię powstawania legend i miejsc z nimi związanych37. 

W programie przewidziano m.in.:  

 
37 Cyt. za: http://www.naszesudety.pl/twierdza-legend-w-srebrnej-gorze.html [data dostępu: 7.02.2022]. 
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dwa dni spotkań z pisarzami, autorami baśni i przewodnikami, a także zabawy 

dla dzieci i dorosłych, (…) spektakle teatru kukiełkowego, spotkania z sokolni-

kiem, czarodziejką, płukanie złota oraz poszukiwania skarbów dla najmłodszych38. 

Zaplanowano też spotkania z bohaterami legend Dolnego Śląska, wioskę słowiańską, 

legendy karkonoskie, warsztaty tworzenia eliksirów, muzealną skrzynię zagadek i wiele 

innych39. 

Twierdza Legend jest przykładem kompleksowej i bardzo rozbudowanej oferty imprezy 

masowej – eventu opartego na dziedzictwie regionu. Dolnośląskie, co wybrzmiało już 

w ofercie samego Wrocławia, ale też okoliczne regiony (np. wspomniane w programie 

Karkonosze) są obszarem bardzo bogatym historycznie, ale też obfitującym w pasjo-

nujące legendy i podania. Sama twierdza zaś, miejscem działającym na wyobraźnię 

odwiedzających, doskonale oddającym klimat mistycznych, tajemnych opowieści 

o niezwykłych wydarzeniach, niezwyciężonych wojownikach czy sztuce czarnoksięskiej. 

Połączenie potencjału miejsca z bogactwem kulturowym regionu daje doskonałe możli-

wości do kreowania atrakcyjnej oferty turystycznej, która stać się może wartościowym 

punktem na mapie Dolnego Śląska. Jej wyróżnikiem jakości i marką odróżniającą od 

innych wydarzeń o, być może, podobnym charakterze jest właśnie wykorzystanie 

lokalnego dziedzictwa, w odróżnieniu od imprez w rodzaju Pyrokon czy Comi Con, 

które, oparte na fikcji, czerpią jednak z obszaru komiksu, fantasy i japońskiej sztuki 

manga i cosplay. 

6. Podsumowanie 

Dokonana analiza oraz zaprezentowane przykłady udowadniają, że wśród najwięk-

szych polskich miast są takie, które w sposób bardzo wszechstronny i rozbudowany 

czerpią z atutów, jakie daje im posiadane dziedzictwo kulturowe lub sprzyjające okolicz-

ności. Są też jednak takie, które dotąd uczyniły niewiele w obszarze wykorzystania 

istniejącego potencjału lub (czego nie można wykluczyć) nie potrafiły skutecznie 

zawiadomić o tym fakcie interesariuszy zewnętrznych. Zauważyć bowiem należy, że 

brak informacji na ten temat w dostępnych źródłach nie jest równoznaczny z brakiem 

działań. Część inicjatyw może mieć charakter wewnętrzny, skierowany tylko do swoich 

mieszkańców. Często dzieje się tak np. w przypadku zaangażowania bibliotek miejskich 

w upowszechnianie legend i bajek dzieciom (przykład Koszalina, Bytomia, Poznania). 

Podejmowane inicjatywy nie zawszę zatem mają wymiar uniwersalnej oferty tury-

stycznej, ale mogłyby się taką stać, gdyby poszerzyć grono adresatów i włączyć je do 

stałej oferty miasta (lub innego organizatora). Bezwzględnie nieodzownym elementem 

takiego scenariusza musi być wówczas dobre wypromowanie inicjatywy. Odwołując się 

do przytoczonej wcześniej definicji atrakcji turystycznej, składają się na nią, jak 

powiedziano, zabiegi organizacyjne, informacyjne i promocyjne jej twórców. Zatem nie 

wystarczy ciekawy pomysł i wysokiej jakości organizacja. Konieczna jest też właściwa 

oprawa medialna, rzetelna, aktualna i wyczerpująca informacja na stronach gromadzą-

cych opisy miejskich atrakcji i stronie samego organizatora, ujęcie jej w miejskim kalen-

darium czy oznaczenie na miejskiej mapie. Dobra promocja wzbogacona o materiał 

fotograficzny, obecność w mediach społecznościowych, materiałach drukowanych, 

 
38 Tamże. 
39 https://forty.pl/twierdza-legend-2-3-pazdziernika/ [data dostępu: 7.02.2022]. 
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relacje w lokalnej prasie czy na miejskich forach, pozytywne opinie odwiedzających czy 

informacje od innych podmiotów w ramach rekomendacji wzajemnych sprawiają, że 

atrakcja ma szansę zaistnieć w świadomości szerszego grona odbiorców. Jest to zarazem 

warunek konieczny, aby mogła stać się atrakcją turystyczną we właściwym rozumieniu 

tego słowa. 

Podziękowania 

Dziękuję mojemu Mentorowi, śp. prof. dr. hab. Włodzimierzowi Deludze za 

inspirację do zajęcia się bliżej tematyką legend i opowieści w ofercie turystycznej miast 

oraz mojej Córce Weronice za pomoc w intensywnych i czasochłonnych wędrówkach 
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Możliwości wykorzystania bajek, legend i opowieści w kreowaniu atrakcyjności 

turystycznej miejsca na przykładzie miast Polski 

Streszczenie 

Celem opracowania jest diagnoza wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego, jakim są legendy 

i podania ludowe oraz szeroko rozumiana fikcja (baśnie, literatura, film, a nawet plotki i pogłoski) w bu-

dowaniu atrakcyjności turystycznej miejsca na przykładzie wybranych miast Polski. Na potrzeby artykułu 

dokonano przeglądu możliwości i sposobów eksponowania legend i opowieści w budowaniu atrakcyjności 

turystycznej miejsc, prezentując przykłady. Specjalną uwagę poświęcono, opartej na niezweryfikowanych 

doniesieniach, atrakcji turystycznej o światowej skali, jaką jest fenomen popularności potwora z Loch Ness. 

W części empirycznej dokonano analizy oferty turystycznej polskich miast liczących pond 100 tys. 

mieszkańców. Zidentyfikowano 37 takich aglomeracji. Skupiono się na przykładach wykorzystania legend, 

bajek, podań i opowieści w działaniach podejmowanych przez lokalne samorządy, jednak uwzględniono 

również inicjatywy innych podmiotów (instytucji, stowarzyszeń oraz osób prywatnych). Przedstawiono 

informacje na badany temat, zawarte na stronach miejskich oraz stronach lokalnych organizacji turystycz-

nych i innych inicjatorów, jak również przykłady z obszaru przestrzeni miejskiej (rzeźby, trasy turystyczne, 

tablice, miejsca rozrywki i in.). Dokonana analiza pozwoliła stwierdzić, że wśród badanych miast są takie, 

których władze dostrzegają wagę posiadanych zasobów kulturowych w budowaniu atrakcyjności tury-

stycznej. Należą do nich zwłaszcza Wrocław, Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Kielce. Są jednak też takie, gdzie 

istniejący potencjał dostrzegany jest przez inne podmioty, podejmujące próby jego zagospodarowania lub 

też takie, gdzie obszar ten wciąż czeka na wykorzystanie. Wśród miast, dla których nie zidentyfikowano 

żadnego powiązania legend i opowieści z regionu z ofertą turystyczną są Chorzów, Tychy, Zabrze, 

Sosnowiec, Radom, Częstochowa, Katowice, Białystok. 

Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna miast, dziedzictwo kulturowe regionu, legendy jako atrakcje 

turystyczne 



 

253 

 

 

Indeks Autorów 

Dumalewska A. ..................................................................................................................... 82 

Kasperska E. ........................................................................................................................ 233 

Kośny B. .............................................................................................................................. 140 

Mikosz J. .............................................................................................................................. 188 

Mościbrodzki W. ................................................................................................................. 105 

Nowakowska M.M. ............................................................................................................ 224 

Ostrowska E. ......................................................................................................................... 93 

Pławski M. ............................................................................................................................. 17 

Rucki M. .............................................................................................................................. 174 

Spychała J.M. ...................................................................................................................... 150 

Sypniewska K. ..................................................................................................................... 166 

Śliwkiewicz A.M. ................................................................................................................. 58 

Ulasiewicz M. .......................................................................................................................... 7 

Utri R. .................................................................................................................................. 215 

Wojtyński M. ......................................................................................................................... 66 

Wylecioł R. .......................................................................................................................... 127 

Żmudziński M. ...................................................................................................................... 37 

 


